Renklİ Koşu Festİvalİ 3. Yılında eskİşehİr’de!
1 ekİm cumartesİ günü odunpazarı botanİk parkında Dünya’nın en eğlencelİ 5 km
koşusu Renklİ Koşu eskİşehİr’e renk katmaya gelİyor.
Amerika’da başlayıp tüm Dünyaya yayılan 5 km Renkli Koşusu 3. yılında Türkiye’de. Bugüne kadar 20.000 kişinin Renkli
Koşucu olduğu Türkiye’de 2016 yılı programında Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya var.
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği işbirliğinde, BestFM medya sponsorluğunda yapılacak Renkli Koşu Festivali
her yaştan, her bedenden insanın ister koşarak, ister yürüyerek ama mutlaka çok eğlenerek tamamlayacağı, süre
tutulmayan bir 5-km koşu festivalidir.
Koşudan önce dağıtılacak koşucu paketlerinde koşucu numarası, Color Sky 5K T-Shirt, geçici dövme, renkli toz ve
koşucu bilekliği vardır. Bu sıradışı koşuda unutulmaz anlar yaşayacak Renkli Koşucular 5 km parkur boyunca her bir
kilometrede kurulu renk istasyonlarında bedensel engelliler ve gönüllüler tarafından farklı renklere bürünecek.
Koşu öncesinde kurulan sahnede DJ performansıyla eğlenecek olan Renkli Koşucular saat 14.00’da start alanında
koşuya başlayacak. Katılımcılar Color Sky 5K logolu beyaz T-Shirtleriyle başladıkları koşuyu renk cümbüşüne bürünmüş
olarak tamamlayacaklar.
Kiminin ailesiyle kiminin arkadaşlarıyla katılacağı koşuda katılımcılar, finish alanına vardıklarında DJ eşliğinde yapılan
renk partisiyle renklemeye ve eğlenmeye devam edecekler.
Renkli Toz Nedir?
Color Sky 5K Renkli Koşu Festivalinde kullanılan toz, gıda boyasıyla renklendirilen %100 mısır nişastasıdır. 2016 yılı
renkleri sarı, pembe, eflatun ve yeşildir.
Kadınların en sevdiği ve en sosyal koşu, Renkli Koşu!
64% kadın koşucu oranıyla Renkli Koşu Türkiye’de en çok kadın katılımının olduğu koşu oldu. Katılımcıların çoğunun
aileleriyle ve arkadaşlarıyla katıldığı Renkli Koşulardan sonra binlerce rengarenk kare Facebook, Twitter ve Instagramda
paylaşıldı.
Sosyal Sorumluluk
Türkiye’de BMO Organizasyon tarafından düzenlenen Renkli Koşular 2016 yılında da Bedensel Engellilerle Dayanışma
Derneği (BEDD) işbirliğinde yapılıyor. Ayrıca Tohum Otizm Vakfı destekleniyor.
Sevdiklerinizle unutamayacağınız bir Pazar günü geçirmeye hazırlanın…

Color Sky 5K Eskişehir Renkli Koşu Festivali
1 Ekim Cumartesi 11:00-17:00
Koşu Start: 14.00
Odunpazarı Botanik Parkı
Festivale katılmak için: colorsky5k.com/shop (koşu paketleri adresinize kargolanabiliyor)
facebook.com/colorsky5k

