
Zapraszamy na The Color Run™ 
Tropicolor World Tour!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że The
Color Run™, czyli NAJSZCZĘŚLIWSZE 5 Km
NA ŚWIECIE, w tym roku bawi się tropikalnie.

Poniżej znajdziesz wszystkie ważne informacje
dotyczące biegu.

Odbiór pakietów dla uczestników poniżej 18 
roku życia:
1. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi 
posiadać pisemną zgodę na udział udzieloną przez 
rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania tutaj).

2. Osoby do 13 roku życia mogą brać udział w 
imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W 
przypadku, jeśli osoba ta nie jest opiekunem 
prawnym małoletniego uczestnika, niezbędne 
będzie okazanie podczas Dnia Odbioru podpisanej 
przez  opiekuna prawnego małoletniego zgody na 
jego udział w imprezie pod opieką wskazanej 
osoby. Osoba ta musi być uczestnikiem Imprezy.

3. Osoby między 13 i 18 rokiem życia mogą 
uczestniczyć w imprezie samodzielnie pod 
warunkiem, że podpisana przez ich opiekuna 
prawnego zgoda na uczestnictwo w The Color Run, 
zostanie okazana w Dniu Odbioru.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wyrazili 
zgodę na uczestnictwo osoby poniżej 18. roku 
życia, ponoszą pełną odpowiedzialność za 
uczestnictwo takiej osoby w wydarzeniu i tym 
samym zwalniają Organizatora z odpowiedzialności 
za jakiekolwiek roszczenia. 

Miejsce: Galeria Malta - wejście od strony kładki

Termin: 30.05 - 04.06
Godziny otwarcia stoiska:
pn/pt: 16.00 - 21.00
sb: 10.00 - 22.00

Odbiór pakietów indywidualnych:
Aby odebrać swój pakiet startowy, koniecznie weź ze 
sobą bilet i dokument potwierdzający Twoją 
tożsamość oraz oświadczenie zdrowotne (do pobrania 

tutaj).

Możesz też odebrać pakiety swoich przyjaciół. 
Wystarczy, że weźmiesz ich bilety, upoważnienie na 
odbiór pakietu przez Ciebie (do pobrania tutaj) oraz kopię 
dokumentu tożsamości - do wglądu przy odbiorze 
pakietów.
* jeżeli odbierasz bilet za dziecko, patrz obok.

Odbiór pakietów drużynowych:
Kapitan drużyny, aby odebrać pakiety dla całej swojej 
drużyny, musi posiadać swój bilet i koniecznie musi 
mieć ze sobą oświadczenie zdrowotne każdego 
członka zespołu (do pobrania tutaj).
* jeżeli w drużynie zapisane jest dziecko, patrz obok.

http://files.ecros.pl/docs/tcr/2016_ZGODA_TCR.pdf
http://files.ecros.pl/docs/tcr/Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_uczestnikow.pdf
http://files.ecros.pl/docs/tcr/Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_uczestnikow.pdf
http://files.ecros.pl/docs/tcr/upowaznienie_pakiet_startowy.pdf
http://files.ecros.pl/docs/tcr/Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_uczestnikow.pdf


Odbiór pakietów w dzień biegu:

Pakiety będą wydawane wyłącznie osobom 
dojeżdżającym z innych miast.

Malta: biuro zawodów (przy trybunach od ul. 
Wiankowej 3)
Godziny: 8.00 - 10.30

W sklepiku  będą na Ciebie czekać The Color Run™
nasze przeróżne gadżety (weź ze sobą gotówkę!)

Nasz sklepik znajdziesz w strefie festiwalowej.

Organizator nie zapewnia depozytu ani 
innego miejsca przechowania rzeczy i nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę lub 
uszkodzenie jakichkolwiek rzeczy 
należących do Uczestników.

Strefa festiwalowa: 
10.00 rozpoczynamy rozgrzewkę, a po niej inne 
aktywności sportowe – zumba, fitness. 

Start biegu:
11.00 - pierwsza fala startująca
11.15 - druga fala startująca
11.30 - trzecia fala startująca
11.45 - czwarta fala startująca
12.00 - piąta fala startująca
12.15 - wypuszczenie ostatnie fali startującej.

Pamiętaj! na naszym biegu nie ma pomiaru 
czasu. 

Parking i organizacja ruchu:
Uczestnicy biegu mogą korzystać z parkingów 
mieszczących się w okolicach Malty. Do dyspozycji 
uczestników są płatne parkingi przy Termach 
Maltańskich, Zoo i przy nowych trybunach. 
Parkowanie na ulicy jest niedozwolone. Liczba 
miejsca parkingowych jest ograniczona.

WSZYSTKIE ŚCIEŻKI WOKÓŁ MALTY BĘDĄ 
ZAMKNIĘTE I WYŁĄCZONE Z RUCHU W 
GODZINACH 9:30-14:30, DOSTĘPNE BĘDĄ 
JEDYNIE DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY.

Miejsce: MALTA
Czas: 10.00



. Osoby biegnące z wózkami trzymają się prawej strony

. Osoby biegnące z dziećmi pilnują swoich 
podopiecznych

. Stosuj się do wszelkich wskazówek i poleceń 
organizatorów biegu, ochotników czuwających nad jego 
przebiegiem i służb porządkowych 

. Zabrania się przyprowadzania zwierząt na imprezę 

. Zabrania się wnoszenia szklanych butelek, 
pojemników, opakowań itp. na teren imprezy, parkingi, 
chodniki, ulice oraz trasę biegu 

. Zabrania się uczestnictwa w biegu na rolkach, 
deskorolkach, rowerkach itp.

Pamiętaj:
. Przed biegiem załóż T-shirt, opaskę na głowę i 
przypnij numer startowy. Tylko w ten sposób będziesz 
identyfikowany na linii startu i mety The Color Run™

. Biegacze trzymają się lewej strony. Osoby idące i
uczestnicy z wózkami poruszają się po prawej stronie 

. Drużyny biegną razem lub każdy biegnie oddzielnie- 
wybór jest Wasz

. Zaproś przyjaciół i rodzinę, aby dopingowali Cię na
najweselszych 5 km na planecie!

Bezpieczeństwo przede wszystkim:
. Podczas The Color Run™ istnieje całkowity zakaz
spożywania alkoholu 



Składamy szczególne podziękowania naszemu Partnerowi Strategicznemu - Miastu Poznań oraz Prezydentowi Poznania, 
który The Color Run objął Patronatem Honorowym.

Dziękujemy partnerom wydarzenia: PUMA, Cisowianka, Galeria Malta, Novotel Malta.

Specjalne podziękowania dla setek wolontariuszy nadających imprezie koloru, a także TOBIE, nasz nieustraszony 
kolorowy Biegaczu!

Do zobaczenia 5 czerwca! Zespół The Color Run™ 

Partner akcji charytatywnej

Kolorowi biegacze! Podejmijcie razem z nami próbę pobicia Rekordu Guinnessa w układaniu najdłuższego łańcucha 
jednozłotowych monet. Zebrane w ten sposób pieniądze trafią do mieszkańców Domu dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie.
The Color Run włączył się do kampanii „Kilometry Dobra” i podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei”. Jej efektem będzie start podopiecznych tej organizacji w biegu, który odbędzie się 
5 czerwca wokół Jeziora Maltańskiego oraz próba ustanowienia Rekordu Guinessa w układaniu najdłuższego łańcucha 
jednozłotówek. Udział w akcji może wziąć każdy, wystarczy przynieść ze sobą złotówkę i dołożyć ją do innych.

1 złotówka to 2,3 cm długości, więc jeden metr oznacza 44 złote dla dzieciaków. Bardzo liczymy na to, że wspólnie z 
Wami uda nam się ułożyć imponujący dywan jednozłotówek, którego zdjęcia obiegną cały świat! Rekord Guinessa jest w 
naszym zasięgu! Jedna złotówka to niewiele, ale wspólnie jesteśmy w stanie zebrać naprawdę konkretną kwotę pieniędzy. 
Nasz bieg to manifestacja radości i pozytywnego myślenia, sprawmy, aby ta dobra energia trafiła bezpośrednio do dzieci, 
które potrzebują wsparcia.

Zakwaterowanie

Chcąc wyjść naprzeciw osobom spoza Poznania, przygotowaliśmy specjalną ofertę wraz z naszym Partnerem 
Hotelarskim! W Novotel Poznań Malta czekają na Was wyjątkowe ceny. Przy rezerwacji musisz podać tylko hasło The 
Color Run, a otrzymasz preferencyjne ceny. Zapraszamy!

Novotel Poznań Malta
Termalna 5, 61-028 Poznań
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