Welkom bij The Color Run™!
Deze informatiegids werd speciaal voor jou samengesteld
om je te voorzien van alle belangrijke informatie die je
nodig hebt om je Color Run ervaring zo fantastisch mogelijk
te maken!

™
Locatie: Tour & Taxis, Havenlaan 86c, Brussel
Timing: Vanaf 12u00: ophalen startpakket en opening The Color Run™ festivalsite
15u00-16u30: vrije start The Color Run
15u40: aanvang Color Festival op de eventsite
16u00-17u45: NRJ DJ Andy & DJ Psar
17u45-19u15: optreden van live band Level SIX
20u00: Einde The Color Run™

Mobiliteit: meer info over mobiliteit vind je HIER !

Bij het inleveren van je E-ticket ontvang je van ons:
•
•
•
•
•

The Color Run™ t-shirt (maatkeuze: XS, S, M, L, XL)
The Color Run™ borstnummer
The Color Run™ Tricolor hoofdzweetband
The Color Run™ tattoo
Calypso armband

Draag zeker je borstnummer op de eventdag!

Je kroonjuweeltje, je eigen zakje kleurenpoeder, ontvang je van ons als beloning aan de finish. Bewaar dit
zakje voor de gezamenlijke gooimomenten a.k.a Colorblasts tijdens het festival! Geloof ons, het is het
wachten waard!
Extra poeder kan je bij de Powder Dealer op de eventsite voor 2 EUR aankopen. Hiervan gaat 1 EUR naar
Think- Pink voor de strijd tegen borstkanker!

LOCKERS
Op het terrein zijn een beperkt aantal lockers voorzien om spullen op te bergen. Dit kost 5 EUR per locker. Je
mag dit delen met jouw vrienden. Het The Color Run™ Staffteam bezorgt je een sleutel, hiervoor dien je 5
EUR waarborg te betalen. Na afloop krijg je op vertoon van deze sleutel deze waarborg terug. We raden
iedereen aan om waardevolle spullen thuis te laten.

LET OP: GEEN E-TICKET ONTVANGEN OF BEN JE HET KWIJT?
Check dan even je SPAM-folder in je mailbox. Als je hem dan ook niet kan vinden, neem dan zeker
contact op met ons via info@golazo.com .

™
Op zondag 3 september bieden we jullie de mogelijkheid om leuke gadgets aan te kopen bij de The
Color Run™ Merchandise Store! We voorzien een beperkt aanbod van onder andere toffe
zonnebrillen, petten, fluosokken, tutu’s, topjes, armbandjes en andere leuke gadgets!
De Merchandise Store zal zondag 3 september geopend zijn van 12u00 tot 19u30.

Reminders
•

•

•

•
•

Lopers lopen links, wandelaars en deelnemers
met een kinderwagen/rolstoel lopen best
rechts.
Indien kleine kinderen meelopen, houd ze dan
goed in de gaten en begeleid ze over het
parcours.
Bevestig zeker je borstnummer op je t-shirt.
Op deze manier herkennen we jou als Color
Runner aan de start en finish.
Teams mogen in groepen of individueel lopen,
aan jou de keuze!
Vrienden en familie zijn welkom op het
festivalterrein waar ook de start en finish
liggen. Alleen Color Runners worden
toegelaten in de startzone.

Safety First
•
•
•
•
•

•
•

Er wordt geen alcohol geschonken aan
deelnemers jonger dan 16 jaar.
Neem geen waardevolle spullen mee naar het
evenement.
Eigen consumpties worden niet toegelaten.
Vuurwerk,
drugs
en/of
gevaarlijke
voorwerpen zijn verboden!
Indien je toch bezorgd bent over de veiligheid
van het poeder, voel je dan vrij om een
zonnebril en/of bandana over je mond te
dragen om jezelf te beschermen.
Volg de instructies van ons team en
vrijwilligers goed op.
Heb je nog een vraag? Dan kan je het
antwoord hoogstwaarschijnlijk vinden bij FAQ
.

Think Pink
Je kan Think-Pink en de strijd tegen borstkanker steunen door de aankoop van de The Color
Run™ buff (5 EUR) of door een glaasje cava te komen drinken in de Think-Pink bar. Een pink
detail dat je draagt tijdens de The Color Run™ zet meteen jouw engagement in de kijker.
Wie €5 extra doneert bij zijn inschrijving, ontvangt een leuke, gekleurde buff ter plaatse aan
de stand van Think-Pink.

Think-Pink is de nationale borstkankercampagne. Financiële hulp aan lotgenoten, sensibiliseringscampagnes,
eigen wetenschappelijk onderzoek en een uitgebreid beweegprogramma. Check it out op www.think-pink.be.

Extra info:
Meer informatie vind je op www.thecolorrun.be.
Neem zeker ook een kijkje op onze Frequently
Asked Questions pagina voor antwoorden op de
meest gestelde vragen aan ons. Je vindt er ook
een aantal nuttige tips over hoe je jezelf het beste
kan opfrissen na de wedstrijd.
Via onze Facebookpagina blijf je altijd op de
hoogte!

THANK YOU’S
Last but not least willen we iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat The Color Run™ in Brussel
mogelijk is: Stad Brussel, Be.brussels, Calypso Watches, Circus Casino, Lensonline, Mystic, Aquarius, Switch
Apple Premium Reseller, Het Nieuwsblad, La Dernière Heure, NRJ, Think-Pink en ook JIJ (de onbevreesde
Color Runner).
Be Safe, Be Happy en Be Ready for the Happiest 5K on the planet!
The Color Run Team Brussel!

