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Регламент проведення
«adidas COLOR RUN 2016»
1. Дата, час, місце проведення
Дата: 14.08.2016 р.
Час: 07:00 – 14:00
Місце: м Київ, Труханів острів
Місце старту і фінішу: Парковий міст, Труханів острів
2. Мета Захід
«adidas COLOR RUN 2016» (далі – Захід) проводиться з метою популяризації та пропаганди
бігових масових заходів в Україні, а також:
• популяризації та пропаганди здорового способу життя;
• розвитку масового спорту;
• інтеграції України у світовий біговий марафонський рух;
• інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею
особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах
населення України.
3. Організатори, патронат, спонсори
Організатором Заходу виступає громадська організація «Бігова Україна».
Під патронатом:
• Федерації легкої атлетики м. Києва
• Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту (КМДА)
За підтримки:
• Компанії «Адідас-Україна»
• ІП «Кока-Кола БеверіджизУкраїна», ТМ BONAQUA
Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту.
До складу Оргкомітету входять:
• Директор Заходу Черніцький Д.Л.;
• Керівник проекту Третьяков І.О.;
• Начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту м. Києва Трофимов О.С.;
Оргкомітет затверджує Регламент проведення Захід, а також вносить доповнення та зміни в
Регламент.
Оргкомітет відповідає за:
• Інформаційне забезпечення учасників;
• Залучення коштів для фінансування власне Заходу;
• Оренду спортивних споруд, приміщень та техінвентарю для проведення Заходу;
• Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу;
• Контроль за підготовкою та проведенням Заходу.
4. Базові правила проведення Заходу
Організатор Заходу залишає за собою право вносити зміни в програму Заходу.
Організатор Заходу гарантує проведення Заходу за будь-яких погодних умов.
4.1 Базові правила:
• Організатор Заходу залишає за собою право скасувати Заходу (до або під час
проведення) через форс-мажорні обставини;
• Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах договору між
організатором і учасником Заходу;

• Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на
електронну пошту організатора Захід: registration@runukraine.org;
• Організатори змагань не несуть відповідальності за втрачені речі учасників, залишені
без нагляду;
• Організатори змагань не несуть відповідальності за забруднення та пошкодження
фарбою одягу, речей, шкіри, очей, волосся і т.п. учасників волонтерами,
організаторами, іншими учасниками змагань під час проведення заходу «adidas COLOR
RUN 2016».
• У часники змагань несуть особисту відповідальність за наслідки забруднення та
пошкодження фарбою їх одягу, речей, шкіри, очей, волосся и т.п. під час проведення
заходу «adidas COLOR RUN 2016»;
• Учасники самостійно забезпечують себе при необхідності засобами захисту очей,
органів дихання від попадання фарби під час заходу «adidas COLOR RUN 2016».
4.2 Здоров'я.
• Кожен учасник Заходу добровільно бере участь у Заході, визнаючи всі ймовірні ризики
для власного здоров'я під час і після його закінчення;
• Кожен учасник Заходу бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і
здатність завершити обрану дистанцію Заходу;
• Організатор Заходу не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження,
погіршення фізичного стану, які учасник Заходу зазнав під час проведення Заходу;
• Організатор Заходу не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника
Заходу після проведення Заходу;
• Організатор Заходу не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або
пошкодження особистих речей), які учасник Заходу поніс під час проведення Заходу;
• Організатор Заходу не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу
шкоду, завдану під час Захід учасниками або глядачами Захід.
5. Витрати з організації та проведення Заходу
Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок стартових
внесків самих учасників.
Витрати з проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають учасників, або
самі учасники, а організатори забезпечують спеціальні умови з боку готелів, надаючи доступну
вартість для проживання.
6. Дистанції Заходу та вікові обмеження учасників
Захід відкритий для усіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з вимогами
організатора:
У бігу на 5 км - для учасників віком 14 років і старше;
У бігу на 1000 м - для учасників віком 9-13 років
Вік учасників Заходу визначається станом на дату Заходу поточного року.
7. Програма Заходу
Видача стартових пакетів для учасників проводитиметься в магазині adidas:
з 12:00 до 22:00, 12 серпня 2016 р. м. Київ, пр. Оболонський, 1-Б, ТЦ Dream town.
з 10:00 до 22:00, 13 серпня 2016 р. м. Київ, пр. Оболонський, 1-Б, ТЦ Dream town.
14 серпня:
07:00 - Відкриття «Містечка Заходу», Труханів острів.
10:00 - 14:00 - Робота камер схову;
08:00 – 11:00 – Видача стартових пакетів;
11:00 - Старт на дистанції 1000 м (діти, біг);
11:20 - Старт на дистанції 5 км;
14:00 - Закриття «Містечка Заходу»
8. Умови допуску до Заходу

Допуск учасників до Заходу здійснюється за наявності документів, що надаються при отриманні
стартового пакета учасника:
• Роздрукований та підписаний стартовий лист (стартовий лист доступний в особистому
кабінеті або у поштовій скриньці після успішної оплати)
• Посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов'язково для усіх учасників);
• Документ, що засвідчує право учасника на безкоштовну участь у Заході або на отримання
пільги на оплату стартового внеску.
Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я,
щодо проведення змагань та підписують відповідну заяву.
Увага!
• У разі відсутності посвідчення особи, що підтверджує вік учасника, стартовий номер та пакет
учасника не видається;
Загальний ліміт учасників на усіх дистанціях – 1100 спортсменів.
9. Маршрути і траса
Траса Заходу прокладена по м. Києву
Покриття траси: 100% - асфальт, 0% - бруківка;
Маршрут траси 5 км:

10. Реєстрація на Захід
Учасники допускаються до Захід за умови належної та своєчасної реєстрації.
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора Заходу http://kyivcolorrun.org.
Електрона реєстрація учасників відкрита з 05.07.2016 року до 13.08.2016 року.
Реєстрація в день проведення забігу проводитись не буде.
Організатор Заходу має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження в
разі досягнення ліміту учасників.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок.
Реєстраційний внесок, сплачений учасником Заходу, не підлягає поверненню ні за яких обставин,
наприклад: якщо учасник Заходу не може взяти участі у Заходу, завершити обрану дистанцію, не
вкладеться в встановлений ліміт часу, а також якщо учасник дискваліфікований або Захід
скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові данні. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Оплачена реєстрація не може бути відмінена та/або змінена на іншу особу, і стартовий внесок не
повертається.
11. Стартовий внесок

Вартість стартового внеску на дистанцію 5 км становить: 250 грн;
Вартість стартового внеску на дистанції 1000 м (діти): безкоштовно.
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.
Оплата стартового внеску учасниками Заходу здійснюється електронним платежем на сайті
організатора runukaine.org.
12. Повернення стартового внеску
Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не проводиться згідно
з Договором публічної оферти, який приймається учасником при реєстрації на Захід.
13. Особисті дані
Кожен учасник Заходу згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіо
матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої компенсації з
боку організатора Заходу.
Всі фото- та відеоматеріали Захід, доступні організатору Заходу, можуть бути використані
організатором Заходу як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів Заходу і
випадки порушення правил Заходу.
14. Стартові пакети, отримання стартових пакетів
Видача стартових пакетів відбудеться:
12 серпня, з 12:00 до 20:00 в магазині Adidas, м. Київ, пр. Оболонський, 1-Б, ТЦ Dream town.
13 серпня, з 10:00 до 20:00 в магазині Adidas, м. Київ, пр. Оболонський, 1-Б, ТЦ Dream town.
14 серпня в «Містечку Заходу», Труханов острів. В зоні «Інформація»
В «стартовий пакет» учасника на дистанції 5 км включені:
• стартовий номер учасника
• два пакети кольорової фарби
• пакет поліетиленовий adidas
• карта маршруту
• пункт гідратації на фініші
• роздягальні та камери схову
Перші 300 учасників отримують фірмову футболку adidas білого кольору, інші учасники
отримують брендовану футболку білого кольору.
В «стартовий пакет» на дистанції 1000 м включені:
• стартовий номер учасника
• два пакети кольорової фарби
Учасник повинен отримати замовлений товар в дні видачі стартового пакету. У день видачі
стартового пакету право власності на товар переходить до учасника, незалежно від того, з'явився
він чи ні. Якщо він не з’явився, організатори беруть на себе збереження товару протягом одного
календарного місяця з дня забігу. Протягом календарного місяця з дня забігу учасник може або
отримати його безпосередньо від організаторів, або оформити пересилку товару поштою за свій
рахунок. Після закінчення одного календарного місяця з дня забігу з організаторів знімається
будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують право утилізувати його в будьякий момент.
Учасники Захід отримують стартові пакети особисто за умови пред'явлення стартового листа та
документа, що посвідчує особу.
Учасник Захід, який не мав можливості взяти участь у Заході, може отримати стартовий пакет
протягом 10 робочих днів після проведення Заходу в офісі організатора Заходу, повідомивши
йому на електронну пошту: registration@runukraine.org, або залишити прохання надіслати
стартовий пакет на вказану адресу.
Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок замовника. За можливості організатор
залучає партнерів для надання безкоштовної доставки.

15. Результати та їх облік
Захід НЕ обслуговується електронною системою хронометражу. Переможці змагань не
визначаються.
16. Ліміт часу
В легкоатлетичних забігах ліміт часу становить:
• в бігу на 5 км - 40 хвилин;
• в бігу на 1000 м - відсутній
Учасники Заходу, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть продовжити
рух поза трасою Заходу (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), дотримуючись ПДР України.
17. Пункти гідратації
Пункти гідратації розміщені на фініші. На пунктах доступна вода, медична допомога, туалети,
допомога волонтерів.
18. Пільгові категорії
18.1 Пільгова реєстрація для членів бігових клубів:
• для членів бігових клубів діє знижка 15% від фактичної вартості реєстрації на момент
сплати, незалежно від кількості учасників.
18.2 Пільгова реєстрація передбачена для інших категорій громадян України (діє знижка 20%,
пільгова вартість реєстрації для дистанції 5 км становить 200 грн.):
• внутрішньо переміщених осіб з зони АТО;
• для пенсіонерів (жінок та чоловіків віком від років та чоловіків віком від 60 років).
18.3 Безкоштовна реєстрація передбачена для учасників бойових дій та учасників війни,
інвалідів 1, 2, 3 груп на дистанцію 5 км.
Учаснику
необхідно
оформити
індивідуальну
заявку,
написавши
листа
на
registration@runukraine.org, вказавши в темі «Спеціальна категорія».
Під час відправлення заявки потрібно додати документи, відповідно до Вашої пільгової категорії:
копію паспорту, пенсійного посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення
інваліда, спеціальна довідка внутрішньо переміщеної особи з зони АТО.
Реєстраційні пакети та пільгові реєстрації виділяються зі спеціально відведеної квоти (не більше
25 чоловік). Якщо під час реєстрації учасників Захід з'ясовується невідповідність учасника
заявленій ним спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку
організатора Заходу.
ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ АБО ПІЛЬГОВИЙ СТАРТОВИЙ ПАКЕТ МОЖНА ЗА УМОВИ
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОРИГІНАЛУ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ВВВ/АТО, ПОСВІДЧЕННЯ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ІНВАЛІДНІСТЬ, ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ або ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ НА ОБЛІК, ПОПЕРЕДНЬО ЗАЛИШИВШИ ЗАЯВКУ ЗА АДРЕСОЮ:
registration@runukraine.org.
19. Визначення переможців та призерів
Визначення переможців та призерів Заходу серед легкоатлетів НЕ відбувається за фактом приходу
відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF). Захід «adidas COLOR RUN 2016» не має
спортивної складової.
20. Нагородження переможців
Дистанція 5 км :
На дистанції 5 км нагородження НЕ проводиться серед чоловіків та жінок в абсолютній першості.
Дистанція 1000 м :
На дистанції 1000 м нагородження НЕ проводиться серед хлопчиків та дівчат.
21.Посвідчення про відрядження

Відмітка про відрядження буде виставлятися представником громадської організації «Бігова
Україна» на посвідченнях про відрядження лише під час отримання пакету учасника за день до
Заходу.
22. Інформаційні джерела
Детальна інформація про Захід розміщена на офіційному сайті http://kyivcolorrun.org.
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Заходу відповідальності не несе.

