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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM (3. – 4. 5. 2019) 

3. 5. 2019 (pátek) 

12:00 – 19:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná naproti Tesco mezi obchodem 
Geco Tabák a Marionnaud 

 

4. 5. 2019 (sobota) 

9:00   Začátek doprovodného programu 

9:00 – 11:30  Vyzvednutí startovních balíčků v zázemí akce u pavilonu H 

11:30 – 12:00  Koncert kapely Like-it 

12:00 – 12:30  Vystoupení na pódiu 

12:30 – 12:45  Společná rozcvička s Anetou Kuklínkovou a finalistkami Dívky ČR 

12:45   Hromadný výhoz barev 

13:00   Start běhu Barvám Neutečeš 

13:15 – 14:00  DJ 

14:00 – 14:30  Koncert kapely Like-it 

14:30 – 14:45  Vystoupení na pódiu 

14:45   TOMBOLA - Slosování všech účastníků o ceny od partnerů akce 

 

Pozn. Do slosování budou zařazeni všichni účastníci, kteří akci dokončí a budou slosování osobně přítomni. 
V případě, že vybraný účastník nebude přítomen, bude se slosování opakovat. 
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DOPLNĚNÍ KE STARTOVNÍM BALÍČKŮM 

Sáčky s barvou budou k zakoupení za 35,-Kč/ks. Při větším množství bude poskytnuta množstevní sleva.  

Dále jsme pro vás připravili merchandising v podobě sackpacků, náramků, šátků, brýlí, pouzdra na 
telefon, tetovaček a dalších zajímavých barevných věcí.  

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. 

Startovní balíčky lze vyzvednout i za někoho jiného. V takovém případě je potřeba mít kopii dokladu 
totožnosti dotyčného (je možné i elektronicky). 

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. 
 
UMÝVÁRNA, WC 

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

JAK SE K NÁM DOSTANETE 

Výstaviště Flora: Wolkerova 17, Olomouc 

Start a zázemí akce je u pavilonu H (viz přiložená mapa níže) 

1) MHD - Z vlakového nádraží tramvajovými linkami 1, 4 a 6 do zastávky Výstaviště Flora 
2) Autem - Výstaviště Flora se nachází na hlavní příjezdové komunikaci od Brna, na kterou navazují 

přes vnější dálniční okruh i klíčové komunikace od Ostravy a Mohelnice. Zároveň je na dosah 
vnitřnímu městskému okruhu 

 

PARKOVÁNÍ 

Pro parkování v den konání akce využijte veřejných parkovišť. Nedaleko výstaviště je otevřeno 
zpoplatněné parkoviště pro osobní automobily (Zamenhofova ulice) s omezenou kapacitou, další 
možností je placené parkoviště u hotelu Ibis (Wolkerova třída), také s omezeným počtem míst. Největší 
kapacitu mají podzemní, nadzemní i venkovní parkoviště obchodní galerie Šantovka, navíc je centrum 
jen pár stovek metrů od výstavního areálu.  

Parkování není zajišťováno pořadatelem akce.  

 

DIVÁCI 

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

 

 

Těšíme se na vás ve víru barev! 

Organizační tým Barvám Neutečeš 


