UUTISKIRJE 5/2018
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Paidat, numerot ja
osallistujaoppaat

PAIDAT, NUMEROT JA OSALLISTUJAOPPAAT

-

Illan ohjelma

Paidat, osallistujaoppaat ja numerolaput ovat noudettavissa Wanhasta

-

Muista pukukisa!

kalahallista kauppatorin laidalta seuraavina ajankohtina: ma 14.5.klo 12-

-

KCR ravintolat 2018

-

Jälki-ilmoittautumiset ja
muutokset

18, ti 15.5. klo 09-18 ja ke 16.5. klo 09-18. Jos nämä ilmoitetut ajat eivät
sovi, voi paidan/paidat noutaa joku muukin. Huom! Ryhmien paidat
hakee nimetty yhteyshenkilö tai joku muu. Kuitenkin niin että koko
ryhmän paidat haetaan yhdellä kertaa. Ei niin että jokainen hakee omansa
erikseen. Ryhmien paidat on valmiiksi pussitettu ja lajiteltu. Jos asut
muualla kuin Kokkolassa, voit hakea paidan tapahtumapäivänä 18.5. klo
12 alkaen infopisteestä, joka sijaitsee niin ikään Wanhassa kalahallissa.
ILLAN OHJELMA
TULE AJOISSA TORILLE NAUTTIMAAN HYVÄSTÄ TUNNELMASTA JA
OHJELMASTA!
12.00 – 17.00 Infopiste palvelee torilla Wanhassa kalahallissa (jälkiilmoittautumiset).
Torilla voi tutustua Centria AMK Vaste hankkeen sähköautoon.
17.30 Tervetuloa Kokkola City Runille! Olympiakomitean toimitusjohtaja
Mikko Salonen.

Linkit
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
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

17.40 Medirexin alkulämmittely kaikille osallistujille.
17.50 Ilpo Kaikkonen esiintyy http://www.ilpokaikkonen.fi/.
Puolimaratonin osallistujat siirtyvät lähtöpaikalle.
18.00 Puolimaratonin lähtölaukaus.
18.05 Ilpo Kaikkonen esiintyy toisen kerran. 10 km osallistujien
siirtyminen lähtöpaikalle.
18.15 10 km lähtölaukaus.

18.16 Viimeiset tsempit ja 6 km lähtijöiden siirtyminen lähtöpaikalle ajanotolliset etunenässä.

18.25 6 km lähtölaukaus.
Noin 19.00 Palkintojen jako 6 km ja 10 km.
Noin 19.45 Pukukisan voittajien julkistus, sähköauto arvonnan voittajan julkistaminen ja puolimaratonin
palkintojen jako.
20.00 Kiitos!
19.00-22.00 Mahdollisuus peseytyä Kokkolan Uintikeskus Vesiveijarissa.
KCR ravintoloissa etuja osallistujille. Edut löytyvät http://www.kokkolacityrun.fi/4299/kcr-ravintolat-2018.
Viralliset After Run bileet Rock’ n Roll Dinerissä. Esiintyjänä torillakin esiintynyt Ilpo Kaikkonen. Numerolapulla
ilmainen sisäänpääsy. Numerolapulla saat myös KCR ravintolat 2018 edut käyttöösi.
Maaliintulon jälkeen torilla osallistujille jaossa Dexal Energy Smoothie, Nutrilett Smart Meal patukka ja
vesipullo. Myös aikaisempien vuosien KCR kasseja ja t-paitoja jaossa.
Kokkolan keskusapteekin puolesta Nibacoksen tyttöjen sählyjoukkue jakaa Ice Power näytteitä. Maalialueella
saatavilla myös Ice Power kylmähoitoa.
MUISTA PUKUKISA!
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 Kaarle. Nyt on niin hyvät palkinnot luvassa, että kannattaa ottaa haaste vastaan! Löydä oma sisäinen
merirosvosi ja pukeudu sen mukaan. Palkinnon saajat valitsevat KCR raati, jonka puheenjohtajana on
tapahtumapäällikkö Minna Saarela. Päätöksestä ei voi valittaa :) Palkinnot luovutetaan tapahtuman aikana
ennen varsinaista palkintojen jakoa.
KCR RAVINTOLAT 2018 KAMPANJA

Tänä vuonna lähtöaikoja tiivistetään edellisiin vuosiin verrattuna. Uuden aikataulun johdosta, osallistujille jää
paremmin aikaa mennä ruokailemaan ja iltaa viettämään. Numerolapulla saat alennusta tietyistä ravintoloista,
jotka tunnistat Kokkola City Run julisteista ja KCR ravintolat statuksesta. Nyt kannattaa olla hyvissä ajoin
liikkeellä ja varata pöytä jo etukäteen. Näin varmistat paikkasi suosikkiravintolastasi. KCR ravintoloita ovat
Sigrid’s, Rock’ n Roll Diner, Roja, Seurahuone, Kilta Bar ja kellariravintola Wanha Lyhty. Rock’ n Roll Diner on
myös tapahtuman virallinen After Run ravintola. Etuuksista lisää tapahtuman nettisivuilta osoitteesta
http://www.kokkolacityrun.fi/4299/kcr-ravintolat-2018

JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET JA MUUTOKSET

Varsinainen ilmoittautumisaika päättyi 1.5. Älä huoli vielä pääsee mukaan. Tapahtumapäivänä 18.5. KCR
infopiste avataan Wanhassa kalahallissa klo 12.00. Ilmoittautua voit aina klo 17.00 saakka. Hinta on 60 euroa.
Erityisryhmäläisten hinta 15 euroa on voimassa myös tapahtumapäivänä.
2.5.2018 alkaen perimme 20 euron maksun per muutos (Useampi muutos samalla kertaa per ryhmä katsotaan
yhdeksi muutokseksi). Terveydentilasta johtuvat muutokset ovat maksuttomia. Muutokset s-postilla
osoitteeseen toimisto@kepli.fi.

