UUTISKIRJE 3/2018
-

Rock ´n Roll Dinerissä
viralliset After Run bileet

-

Pukuteemana merirosvot

-

KCR tavarat kiertoon

ROCK N´ ROLL DINER KOKKOLA CITY RUNIN VIRALLINEN
AFTER RUN PAIKKA
Kun on liikkeelle lähdetty, niin kannattaa olla liikkeellä
aamuun saakka. Kokkola City Runin viralliset After Run
bileet järjestää Rock n´ Roll Diner. Illan pääesiintyjänä
on Idolsistakin tuttu Ilpo Kaikkonen. Ilpo vierailee myös
tapahtumalavalla torilla ennen lähtöjä. Aikataulu ja
torin ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Hyvät bileet
luvassa! Rock n´ Roll Diner on mukana myös KCR
ravintolat kampanjassa, josta lisää seuraavassa
uutiskirjeessä.

KOKKOLA CITY RUN JA MUSTAKARI MEMORIES
TAPAHTUMAYHTEISTYÖHÖN

Viime vuonna City Runilla pukeuduttiin sinivalkoisiin Suomi 100
juhlavuoden kunniksi. Tänä vuonna haastamme osallistujat pukeutumaan
merirosvoteeman mukaisesti. Parhaiten teemaan pukeutunut ryhmä
palkitaan Mustakari Memories -aluelipuilla. Liput ovat
voimassa lauantaina 30.6.2018 ja ne lahjoittaa Original Sokos Hotel

Linkit

Kaarle. Nyt on niin hyvät palkinnot luvassa, että kannattaa ottaa haaste

www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi
Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puh. 0440 916 074
minna.saarela@kepli.fi

Palkinnon saajat valitsee KCR raati, jonka puheenjohtajana on

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

vastaan! Löydä oma sisäinen merirosvosi ja pukeudu sen mukaan.
tapahtumapäällikkö Minna Saarela. Päätöksestä ei voi valittaa 
Palkinnot luovutetaan tapahtuman aikana ennen varsinaista palkintojen
jakoa.
Lisätietoja Mustakari Memories-tapahtumasta: mustakarimemories.fi.

KCR TAVARAT KIERTOON

Tuttuun tapaan tänäkin vuonna osallistujat saavat teknisen juoksupaidan. Lähes joka vuosi jaossa on ollut myös
tuotekassi. Osallistujilta saadun palautteen vuoksi kassi jää nyt pois. Sisältö on ollut suppea viime vuosina ja
tilanteeseen ei ole luvassa parannusta. Vuosien aikana on varastoihimme kuitenkin jäänyt runsas määrä
kasseja ja t-paitoja. Tänä vuonna ne laitetaan kiertoon. Maaliintulon ja juomapisteen jälkeen on jaossa
edeltäviltä vuosilta jääneitä ja vielä hyvässä kunnossa olevia kasseja ja juoksupaitoja. Torilla on jaossa myös
Dexal energy smoothie ja Nutriletin Smart Meal patukka. Kokkolan keskusapteekin puolesta on tyttöjen
salibandyjoukkue jakamassa Ice Power-näyteitä niin ikään torilla. Nämä kaikki näytteet voi näppärästi pudottaa
kierrätyskassiin mukaan. Kasseja ja t-paitoja ei ihan jokaiselle ole, mutta näytteitä on kaikille.

