ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:
Čo je RUN IN COLORS?
Jedná sa o päťkilometrový beh (nie závod, čas nie je oficiálne meraný) spojený s priebežnou
a záverečnou explóziou všetkých druhov farieb. Beh sa pobeží pohodovým tempom, ktoré si
určí každý podľa svojich možností (môže to byť pokojne aj rýchlejšia chôdza), takže ho
zvládne absolvovať každý. Cieľom je pobaviť sa s priateľmi, užiť si sobotný deň na maximum
a pritom urobiť niečo veľmi záslužné, a síce prispieť na dobrú vec!
Komu počas RUN IN COLORS pomôžem?
Výťažok z podujatia poputuje na charitatívne účely, v každom meste sme vybrali inú
organizáciu či nadačný fond, ktorý zistíš pri kliknutí na informácie o akcii v konkrétnom
meste. Každopádne ťa môžeme uistiť, že peniaze sa dostanú do správnych rúk a pocit z toho
budeš mať priamo báječný!
Čo sa bude diať po registrácii?
Do pár hodín po registrácii obdržíš potvrdzujúci mail s pripomenutím platobných údajov.
Ulož si email info@runincolors.sk a registracie@runincolors.sk do adresára, aby tí maily
nechodili do spamu. Akonáhle platbu obdržíme, dostaneš to opäť potvrdené čierne na
bielom a rovno pre teba začneme chystať štartovej balíček, ktorý si v deň podujatia
vyzdvihneš na mieste. 14 dní pred konaním podujatia tí potom ešte pošleme všetky
organizačné info.
Aké sú rozmery tričiek, aby som si zvolil tú správnu a je prípadne možné ich na mieste
vymeniť?
Tabuľku veľkostí a rozmerov prikladáme tu:

Veľkosti
tričiek
Dámske
Dĺžka
Šírka

S
65
44

a

rozmery
M
66
49

L
69
54

XL
71
59

Pánske
Dĺžka
Šírka

S
71
46

M
74
51

L
76
56

Čo sa týka prípadnej výmeny, ak bude dostatok všetkých veľkostí (čo nemôžeme zaručiť),
radi ti tričko po ukončení výdaja štartovných balíčkov vymeníme.
Čo je zahrnuté v štartovnom balíčku?
Tričko, slnečné okuliare (v prípade RUN IN COLORS NIGHT 2 x UV stick), vrecko s farbami,
štartovné číslo, medaila, drobné pozornosti od partnerov.
Pri platbe som zle uviedol variabilný symbol, čo teraz?
Pošli nám mail na registrace@runincolors.sk a povedzte nám, aké údaje si zadal a aké sú tie
správne. My tvoju platbu bez problému priradíme.
Zvládnem to?
Zostaň v kľude. Ako sme už písali vyššie, nejedná sa o meraný preteky, ale o zábavu. Zvoľ a
štýl a tempo, ktoré ti vyhovuje a oddávaj sa farebné eufórii!

XL
79
61

Nie sú farby zdraviu škodlivé?
Púdrové farby sú netoxické, stopercentne bezpečné a biologicky rozložiteľné. Pre pocit
bezpečia môžete bežať s okuliarmi či rúškom. Farby idú vo väčšine prípadov bez problémov
vyprať aj zmyť, avšak pri kontakte s potom sa niekedy môžu viac vstrebať a umývanie potom
môže byť na trochu dlhšiu dobu 
Zvolil som platbu na mieste v hotovosti, môžem aj napriek tomu nakoniec zaplatiť na účet
vopred (a naopak)?
Nie je problém, zvolený spôsob platby je len orientačný 
Čo na seba?
Najlepšie biele oblečenie (tričko), aby boli farby pekne vidieť. Využiť môžeš naše tričko zo
štartovného balíčka.
Môžem si ešte farby dokúpiť?
Jasne, farieb bude naozaj veľa, dokúpiť si ich môžeš v našom Fan Shope.
Bude možné sa v cieli nejako umyť?
Väčšina farby z teba pri troche snahe opadá a možnosť opláchnuť sa tu bude tiež. Prečo sa
však hneď umývať? Predsa sa nechcete pripraviť o tie užasnuté pohľady, až sa celí od farby
bude vracať domov :)))
Bude na trati pripravené nejaké občerstvenie?
Jasné, v polovici a na konci trati na teba bude čakať voda pre ovlaženie hrdla 
Prídem na podujatie autom. Nezničí mi farby poťahy?
Z podujatia budeš natoľko nadšený, že tí nebude vadiť kúpiť poťahy nové ... ba čo poťahy,
celé auto! :)) Robíme sa srandu. Jasne, že po akcii stopercentne čistý nebudeš, ale nejaký
uterák či deka na podloženie to istia :)
Bude v deň podujatia možné si niekde odložiť svoje věci?
Jasne, zadarmo k dispozícii pre Vás bude šatňa.
Môžem behať s kočíkom a s deťmi?
Budeme len radi! Všetky deti mladšie 6let môžu bežať s dospelým zadarmo a ani sa nemusí
registrovať (ak im nevadí, že nedostane štartovací balíček, v opačnom prípade pre nich platí
štartovné ako u detí starších 6-tich rokov)
Môžem si zobrať so sebou psa či iného domáceho maznáčika?
Tvoj štvornohý (resp. v prípade klokana, sliepky a pod. dvojnohý) priateľ by to dosť možno
neprežíval ako ty a asi by ti príliš nepoďakoval za to, že bude celý od farieb a uprostred
mnohačlenného davu, preto je beh bez účasti akýchkoľvek zvierat. V okolí podujatia na
sprievodnom programe sa s ním však pohybovať môžeš.
Je nejaká veková hranica?

Áno, účastníkovi môže byť maximálne 194 rokov, bohužiaľ ... .. :)
Je pre dobehnutí nejaký časový limit?
Boli by sme radi, keby si to zvládol do tej doby, než celé podujatie ukončíme a zbalíme všetky
veci ... .čili na to máš približne 8-10 hodín. Bude ti to na 5km stačiť? :))

Je možnosť vrátenia štartovného, pokiaľ sa závodu nebudem môcť zúčastniť?
Bohužiaľ, z organizačných dôvodov táto možnosť nie je, môžeš však svoju registráciu
prenechať niekomu inému, ak nás o tom budeš informovať aspoň týždeň dopredu.
Môžem si so sebou vziať foťák?
Musíš! :)) Taká farebná selfie sa v rodinnom albume bude pekne vynímať  odporúčame
však radšej foťák či mobil uzavrieť do ochranného obalu.
Čo ak bude pršať?
Jedine dobre! Dážď dodá farbám ešte väčší sýtosť a navyše behanie v daždi je veľmi
oslobodzujúce! :))
Môžem na podujatie doraziť aj keď nepobežím?
Jasne! Sprievodný program bude natoľko bohatý, že aj bez účasti na behu to bude najlepší
deň v tvojom živote! :))
Nenašiel si odpoveď na svoju otázku? Napíš nám na info@runincolors.sk

