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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM (18. – 20. 5. 2017) 

 

18. 5. 2017 (čtvrtek) 

12:00 – 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v GALERII HARFA 

 

19. 5. 2017 (pátek) 

9:00 – 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v GALERII HARFA 

 

Pokud nechcete stát ve frontě, nechte si poslat balíček domu (Pozor! Objednání možné pouze do 
neděle 14. 5. do 12 hodin a doručení balíčků bude probíhat 17. a 18. 5. po celý den). Více informací o 
této službě zde: www.barvamneuteces.cz/beh-terminy/doprava 
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20. 5. 2017 (sobota) 

8:00    Začátek doprovodného programu 

8:00 – 9:30  Vyzvednutí startovních balíčků dopoledního běhu 

9:00 – 10:30  DJ / vystoupení / exhibice 

10:30 – 10:40  Společné zahřátí a protažení před startem 

10:45   Hromadný výhoz barev 

11:00    START dopoledního běhu Barvám Neutečeš 

11:30 – 13:30  Vyzvednutí startovních balíčků odpoledního běhu 

11:45 – 12:30   DJ / vystoupení / exhibice 

12:30 – 13:00  Dopolední slosování všech účastníků o ceny 

13:00   Koncert kapely Mirai 

14:00 – 14:30  DJ / vystoupení / exhibice 

14:30 – 14:40  Společné zahřátí a protažení před startem 

14:45   Hromadný výhoz barev 

15:00    START odpoledního běhu Barvám Neutečeš 

15:45 – 16:30  DJ / vystoupení / exhibice  

16:30   Odpolední slosování všech účastníků o ceny 

17:00   DJ 
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STARTOVNÍ BALÍČEK zahrnuje:  

- Tričko 
- 2x Sáček s barvou 
- Náramek 
- Tetovačka 
- Startovní číslo 
- Voda v cíli 
- Další drobnosti od partnerů akce 
- V cíli: MEDAILE 

 

Další sáčky s barvou budou k zakoupení za 40,-Kč/ks. Při větším množství bude poskytnuta 
množstevní sleva.  

Dále jsme pro vás připravili merchandising v podobě sackpacků, multifunkčních šátků, brýlí, 
placek a dalších tetovaček.  

Vše bude možné zakoupit u informačního stánku. 

 

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH BALÍČKŮ 

Každému účastníkovi bude vydán startovní balíček na základě DOKLADU TOTOŽNOSTI. 

Děti registrované přes online registraci mladší 15 let si v případě nepřítomnosti rodiče mohou 
vyzvednout startovní balíček na základě předložení pasu, průkazu MHD či kartičky pojištěnce. 
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CO S SEBOU 

- Doklad totožnosti 
- Kartičku zdravotní pojišťovny 
- A především dobrou náladu  

 

ŠATNY 

K dispozici budou dámské i pánské šatny. 
 

ÚSCHOVNA 

Pro účastníky běhu je po celou dobu připravena úschovna, kde si můžete odložit své věci. Úschovna je 
pod neustálým dohledem. 
 
 
WC, prostor k umytí 

V areálu pro vás bude připravena pitná tekoucí voda na umytí a WC.  
 

BARVY 

Barvy jsou hygienicky nezávadné, testované a vytvořené z potravinářských barev. Přesto je lepší barevný 
prášek nesypat přímo do očí a nevdechovat z plných plic. Pokud jste citliví, doporučujeme si na závod 
vzít sluneční brýle a přes ústa si můžete přetáhnout šátek nebo masku proti prachu. Děti mladší sedmi 
let smí barvu používat pouze za dozoru rodičů či zákonného zástupce.  
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JAK SE K NÁM DOSTANETE 

 

MHD:  
a) Při jízdě z centra Prahy do zastávky metra „C“ Kobylisy. Odtud autobusem č. 177 či 200 

(směr Bohnice) do zastávky Katovická. Zastávka je cca 3 minuty od hlavního vchodu do 
areálu Nemocnice Bohnice. 

b) Z Černého mostu jezdí autobus č. 202 do zastávky Řepínská či Katovická. 
 
Autem: Ústavní 91, 181 02 Praha 8 
 
 
VSTUP DO AREÁLU:  

1) Hlavní vchod do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice je z ulice Ústavní 
2) Vedlejší vchod je z ulice Čimická 

 

PARKOVÁNÍ 

Pro parkování v den konání akce využijte veřejných parkovišť. Parkování není zajišťováno pořadatelem 
akce.  

 

DIVÁCI 

Diváci mají vstup do areálu zdarma. Mohou se pohybovat, jak podél trasy běhu, tak v zázemí akce.  

Mapa trasy a mapa zázemí bude v nejbližší době zveřejněna na webových stránkách: 
http://www.barvamneuteces.cz/ 
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Těšíme se na vás ve víru barev! 

Organizační tým Barvám Neutečeš 


