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OSALLISTUMISMAKSUISTA
Helmikuun alusta 20.3. saakka osallistumismaksu per henkilö on 35 euroa. 21.3
lähtien hinta on 45 euroa. Kannattaa siis ilmoittautua nyt! Erityisryhmäläisten
hinta on 15 euroa per henkilö ilmoittautumisajan päättymiseen saakka ja myös
tapahtumapäivänä. Yksilöilmoittautujille tiedoksi, että muistathan, että
ilmoittautuminen vahvistetaan vasta, kun olet maksanut osallistumismaksun.
Mikäli maksu on suorittamatta, ota yhteys Keplin toimistoon. Hintaportaan
vaihtuessa, poistamme kaikki ne maksamattomat yksittäiset ilmoittautumiset,
joista ei olla oltu meihin yhteydessä. Tyky/tyhyseteleillä maksaville myös tiedoksi,
jos käyttää osallistumismaksun maksamiseen liikunta- tai tyky/tyhyseteleitä tai
maksaa osan maksusta Tyky onlinella, olethan pikaisesti yhteydessä Keplin
toimistoon joko sähköpostilla toimisto@kepli.fi tai soittamalla numeroon 0440 916
080. Saat maksuohjeet loppusuoritusta varten.

KESKIPOHJANMAA-LEHDEN KESTOTILAAJA ETU
Keskipohjanmaa-lehden kestotilaajat saavat etukortilla kolmen euron alennuksen
City Runin osallistumismaksusta. Alennus koskee yksittäistä osallistujaa. Etu on
astunut voimaan 1.2. alkaen. Ilmoittautuessasi valitse kohta Keskipohjanmaa
kestotilaajan etu ja muista myös ilmoittaa etukortin numero.

DEXAL ON KCR:N VIRALLINEN URHEILURAVINNE MERKKI
Linkit
www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi

Kepli Ry ja Oriola Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen myötä
Dexal on tapahtuman virallinen urheiluravinnemerkki. Tapahtuman juomapisteillä
on kisajuomana tarjolla Dexal urheilujuomaa ja osallistujille jaetaan tuotekassin
mukana Dexal patukka.

MATKOJEN LÄHTÖAJAT JA UUSI REITTI
Kokkola City Run 2017
Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puhelin 0440 916 074
minna.saarela@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

Uusi City Run reitti on jo kartalla, mutta vielä luonnoksena. 10 km ja puolimaratonin
virallinen mittaus keväällä vahvistaa lopullisen reitin, sekä lähtö että maalialueen
tarkan sijainnin. Varsinainen ohjelma torilla alkaa noin klo 17.30. Puolimaratonin
lähtö on klo 18.00. 6 km ja 10 km lähtö on klo 19.00.

HYVÄN OLON JUOKSUKOULUSTA STARTTI
CITY RUNILLE
Keski-Pohjanmaan Liikunnan organisoima hyvän olon
juoksukoulu starttaa maaliskuun 20.päivä jo 15.kerran.Vuosien
varrella on koulua samalla konseptilla pyöritetti yhteensä 9 eri
paikkakunnalla. Koulun läpikäyneitä on lähes 1500. Koulun
ohjelma on rakennettu niin,että kokoontumisia on pääasiallisesti
2 krt/vko, mukana liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä luentoja
käytännön harjoituksia täydentämässä. Koulun aikana osallistujalle
tehdään erilaisia testejä ja jopa Cooperin testiinkin on mahdollisuus
osallistua. Koulu sopii kaikille, joita vähänkään syyhyttää pistää tossua
toisen eteen oman hyvinvoinnin parantumiseksi.
Juoksukouluun pääset mukaan ilmoittautumalla
www.kepli.ingo.fi -sivuilla. Ilmoittautuminen avautuu 1.3.2017.

VIRALLISET AFTER RUN BILEET
KAARLESSA
Oleellinen osa hyvää tapahtumaa on myös hyvät
iltamenot. Majoitusta, ruokaa ja juomaa
edullisesti on tarjolla Sokos Hotel Kaarlessa. Illan
kruunaa Kokkolan ”oman” tytön Jannika B keikka
Calle Night Clubissa. Muihin Kokkolan tarjoamiin
palveluihin
voi
tutustua
osoitteessa
www.visitkokkola.fi.
.

