ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
Co je RUN IN COLORS?
Jedná se o pětikilometrový běh (nikoliv závod, čas není oficiálně měřený) spojený
s průběžnou a závěrečnou explozí všech druhů barev. Běh se poběží pohodovým tempem,
které si určí každý dle svých možností (může to být klidně i rychlejší chůze), takže jej zvládne
absolvovat každý. Cílem je pobavit se s přáteli, užít si sobotní den na maximum a přitom
udělat něco velmi záslužného, a sice přispět na dobrou věc!
Komu během RUN IN COLORS pomůžu?
Výtěžek z akce poputuje na charitativní účely, v každém městě jsme vybrali jinou organizaci
či nadační fond, který zjistíš při kliknutí na informace o akci v konkrétním městě. Každopádně
tě můžeme ujistit, že peníze se dostanou do správných rukou a pocit z toho budeš mít přímo
báječný!
Co se bude dít po registraci?
Do pár hodin po registraci obdržíš potvrzující mail s připomenutím platebních údajů. Ulož si
email info@runincolors.cz a registrace@runincolors.cz do adresáře, aby ti maily nechodily do
spamu. Jakmile platbu obdržíme, dostaneš to opět potvrzené černé na bílém a rovnou pro
tebe začneme chystat startovní balíček, který si v den akce vyzvedneš na místě. 14 dnů před
konáním akce ti pak ještě pošleme veškeré organizační info.
Jaké jsou rozměry triček, abych si zvolil tu správnou a je případně možné je na místě
vyměnit?
Tabulku velikostí a rozměrů přikládáme zde:

Velikosti a rozměry triček
Dámské
Délka
Šířka

S
65
44

M
66
49

L
69
54

XL
71
59

Pánské
Délka
Šířka

S
71
46

M
74
51

L
76
56

XL
79
61

Co se týká případné výměny, bude-li dostatek všech velikostí (což nemůžeme zaručit), rádi ti
tričko po ukončení výdeje startovních balíčků vyměníme.
Co je zahrnuté ve startovním balíčku?
Tričko, sluneční brýle (v případě RUN IN COLORS NIGHT 2 x UV stick), sáček s barvami,
startovní číslo, medaile a drobné pozornosti od partnerů.
Při platbě jsem špatně uvedl variabilní symbol, co teď?
Pošli nám mail na registrace@runincolors.cz a sděl nám, jaké údaje jsi zadal a jaké jsou ty
správné. My tvou platbu bez problému přiřadíme.
Zvládnu to?
Zůstaň v klidu. Jak jsme již psali výše, nejedná se o měřený závod, ale o zábavu. Zvol a styl a
tempo, které ti vyhovuje a oddávej se barevné euforii!

Nejsou barvy zdraví škodlivé? A smyju/vyperu je?
Pudrové barvy jsou netoxické, stoprocentně bezpečné a biologicky rozložitelné, ale pro větší
pocit bezpečí můžete běžet s brýlemi či rouškou. Barvy jdou ve většině případů bez
problémů vyprat i smýt, nicméně při kontaktu s potem se někdy mohou více vstřebat a mytí
pak může být na trochu delší dobu 
Zvolil jsem platbu na místě v hotovosti, mohu i přesto nakonec zaplatit na účet předem (a
naopak)?
Není problém, zvolený způsob platby je pouze orientační 
Co na sebe?
Nejlépe bílé oblečení (tričko), aby byly barvy pěkně vidět. Využít můžeš naše tričko ze
startovního balíčku. Určitě ale nedoporučujeme brát si na sebe drahé oblečení, za barvy
Můžu si ještě barvy dokoupit?
Jasně, barev bude opravdu spousta, dokoupit si je můžeš v našem Fan Shopu.
Bude možné se v cíli nějak umýt?
Většina barvy z tebe při troše snaze opadá a možnost opláchnout se zde bude také. Proč se
však hned mýt? Přece se nechcete připravit o ty užaslé pohledy, až se celí od barvy bude
vracet domů :)))
Bude na trati připraveno nějaké občerstvení?
Jasně, v půlce a na konci trati na tebe bude čekat voda pro svlažení hrdla 
Přijedu na akci autem. Nezničí mi barvy potahy?
Z akce budeš natolik nadšený, že ti nebude vadit koupit potahy nové…ba co potahy, celé
auto! :)) Děláme se srandu. Jasně, že po akci stoprocentně čistý nebudeš, ale nějaký ručník či
deka na podložení to jistí :)
Bude v den akce možné si někam odložit své věci?
Jasně, zdarma k dispozici pro Vás bude hlídaná šatna.
Můžu běžet s kočárkem a s dětmi?
Budeme jenom rádi! Všechny děti mladší 6let můžou běžet s dospělým zadarmo a ani se
nemusí registrovat (pokud jim nevadí, že neobdrží startovní balíček, v opačném případě pro
ně platí startovné jako u dětí starších 6-ti let)
Můžu si vzít s sebou psa či jiného domácího mazlíčka?
Tvůj čtyřnohý (resp. v případě klokana, slepice apod. dvounohý) přítel by to dost možná
neprožíval jako ty a asi by ti příliš nepoděkoval za to, že bude celý od barev a uprostřed
mnohačlenného davu, proto je běh bez účasti jakýchkoliv zvířat. V okolí akce na
doprovodném programu se s ním však pohybovat můžeš.
Je nějaká věková hranice?
Ano, účastníkovi může být maximálně 194 let, bohužel…..:)

Je pro doběhnutí nějaký časový limit?
Byli bychom rádi, kdybys to zvládl do té doby, než celou akci ukončíme a sbalíme všechny
věci….čili na to máš přibližně 8-10 hodin. Bude ti to na 5km stačit? :))

Je možnost vrácení startovného, pokud se závodu nebudu moci zúčastnit?
Bohužel, z organizačních důvodů tato možnost není, nicméně můžeš svou registraci převést
do jiného města anebo ji přenechat někomu jinému, pokud nás o tom budeš informovat
alespoň týden dopředu.
Můžu si s sebou vzít foťák?
Musíš! :)) taková barevná selfie se v rodinném albu bude pěkně vyjímat  nicméně
doporučujeme raději foťák či mobil uzavřít do ochranného obalu.
Co když bude pršet?
Jedině dobře! Déšť dodá barvám ještě větší sytost a navíc běhání v dešti je velmi
osvobozující! :))
Můžu na akci dorazit i když nepoběžím?
Jasně! Doprovodný program bude natolik bohatý, že i bez účasti na běhu to bude nejlepší
den v tvém životě! :))
Nenašel jsi odpověď na svou otázku? Napiš nám na info@runincolors.cz

