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TAPAHTUMA LÄHESTYY
Jee jee. H-hetki lähestyy!  Ilmoittautumisaika on päättynyt. 2000 osallistujan
raja meni heittämällä rikki. Mahtavaa! Nyt toivotaan hyvää säätä ja mukavia
lenkkikelejä ennen tapahtumaa. Paikan päällä voi vielä ilmoittautua mukaan
hintaan 50 euroa. Erityisryhmäläisten hinta 15 euroa on voimassa myös
tapahtumapäivänä. Infopiste palvelee Wanhan kalahallin tiloissa klo 12.00
alkaen.

SUOMI 100 HENGESSÄ PUKUKISA
Juhlan kunniaksi tänä vuonna osallistujille jaettava t-paita on väriltään sininen.
Palkitsemme myös ryhmän tai henkilön, jonka pukeutuminen raadin mielestä
parhaiten kuvastaa itsenäistä Suomea ja juhlistaa Suomen 100 vuotistaivalta.
Nyt siis porukalla miettimään myös pukeutumista! Raatina toimii City Runin
järjestelytiimi.

PAIDAT, OSALLISTUJAOPPAAT JA NUMEROLAPUT

Linkit
www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi

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

Paidat, osallistujaoppaat ja numerolaput ovat noudettavissa Wanhasta
kalahallista kauppatorin laidalta seuraavina ajankohtina: ma 8.5.klo 12-18, ti 9.5.
klo 09-18 ja ke 10.5. 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 klo 12 alkaen infopisteestä, joka sijaitsee niin ikään
Wanhassa kalahallissa.

MUKANA MENOSSA JUOKSIJA-LEHTI, AVON JA KOKKOLA
HYPOXI
Illan ohjelma vahvistuu tässä pika puolin ja siitä tiedotetaan tapahtuman
nettisivuilla ja facebook sivuilla. Toukokuussa ilmestyy vielä yksi uutiskirje, jossa
ohjelma myös mukana. Torilla on mukana KCR:n yhteistyökumppaneita.

Juoksija-lehti toivottaa osallistujat tervetulleiksi tutustumaan Juoksija, Pyöräily+Triathlon, Hiihto sekä uutuuslehteen Kunto
& terveys. 150 ensimmäiselle ilmainen Juoksija-lehden näytenumero. Kosmetiikan suoramyyntiyritys Avonin teltalla
osallistujat saavat kasvoihinsa Suomi lipun. Teltalla jaossa myös Avonin kuvastoja ja näytteitä. Viime vuotiseen tapaan
tänäkin vuonna voi tutusta Kokkola Hypoxin rasvanpolttomenetelmään paikan päällä. Hypoxi Kokkola antaa jokaisen
sarjan voittajalle palkinnoksi hypoxipalautushoito lahjakortin. Palkintojen lisäksi arvotaa paikan päällä.

