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مجموعة السباق

يرجى االطالع أدناه على بعض المعلومات المهمة حول متى 

ال تنسى ان تحضرالتذكرة )يمكنك استالم مجموعة السباق

(المزودة بالباركود

يوو والك:الموقع

(https://goo.gl/maps/dWHL3GU4KjkXP1eq9)

6اكتوبر من الساعة 25من اليوم وحتى يوم الجمعة :الوقت والتاريخ

منتصف الليل 12مساء وحتى 

.الرجاء التذكر من احضار ورقة التنازل موقعة لكل متسابق معك

عام وما فوق18 https://bit.ly/2TUE79g

عام 18اصغر من  https://bit.ly/2W8KxPK

لن يكون هناك بيع تذاكراو تسليم مجموعات السباق يوم الحدث

اذا كان ال يزال احد اصدقائك او عائلتك لم يسجل يمكنهم التسجيل والدفع

نقدا في يوو والك مول خالل اوقات العمل او من خالل 

www.ksa.thecolorrun.com

عالمة السباق

هي وسيلة دخولك عالمة السباق

للحدث احرص ان ال تفقدها 

والتنسى كتابة اسم ورقم هاتف

الطوارء في الخلف

اذا فقدت او نسيت عالمة 

يرجى السباق الخاصة بك 

الحضور إلى مكتب المعلومات 

6في يوم الحدث من الساعة 

صباحا ويجب احضار الهوية 

ودليل الشراء وسوف يكلفك 

.لاير50استبدالها 

عند الدخول احرص على 

اظهار عالمة السباق بشكل جيد 

حتى يسمح لك االمن الدخول 

بسرعة
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الرجاء ايجاد الرابط هنا. في شارع األمير تركي بن عبدالعزيز األول سيقام سباق االلوان 

((https://goo.gl/maps/dhHSBYZrWtxK1Uod6

لكافي للوصول سيكون هناك اآلالف من المتسابقين بااللوان في يوم الحدث يرجى إتاحة الوقت ا-نحن نشجع بشدة استخدام السيارات أو ركوب سيارة أجرة في هذا الحدث 

.إلى المكان

.يرجى اتباع الالفتات االتجاهية وسيكون هناك الكثير من المتطوعين لتوجيهك في االتجاه الصحيح

.اذا قمت بإستخدام كريم للقدوم الى الحدث او العودة للمنزل يرجى على عالمات النزول والركوب 

.لرحلتك من والى الحدث% 20للحصول على خصم ( Color) وننصح بشدة استخدام كريم واستخدام كود الخصم 

الجدول

.صباًحا7:30صباًحا، ونوصي بالوصول في موعد ال يتجاوز الساعة 7:00سيتم افتتاح الفعالية الساعة 
صباًحا، 7:30ستبدأ عملية االحماء في الساعة 

موعد االنطالق

!الرجاء عدم التأخر-صباًحا 8:45يجب أن يصل جميع المتسابقين إلى نقطة البداية في تمام الساعة . صباًحا7:45سيتم افتتاح السباق الساعة 
ي خط تذكر، أنه ليس سباقًا، لذلك ال تتنافس على المنصب ف! كيلومترات بسهولة مع األصدقاء والعائلة٥سيغادر المتسابقون على دفعات حتى تتمكن من االستمتاع بال

!البداية
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المهرجان الختامي 

بل -ة ال تنتهي المتعة عندما تعبر خط النهاي

لية سيتم منحك ميدا! إنها فقط بدأت للتو

ن بمجرد عبورك خط النهاية، ومن ستتمك

من الحصول على حزمة األلوان الخاصة 

كيلو واالنضمام 5بك، واالحتفال إلكمالك 

ثير سيكون هناك الك. إلى المهرجان الختامي

من الطعام والمشروبات لتستمتع بها، 

يات رم... وبعض األلعاب الرائعة وبالطبع 

!األلوان العالمية الشهيرة
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مناطق األلوان 

هذا العام، لدينا ستة مناطق 

وهي األزرق واألصفر -أاللوان

واألحمر واألخضروالبرتقالي 

جميع المنتجات طبيعية! والوردي

٪ وعند دخولك إلى 100وآمنة بنسبة 

لرائع فريقنا اكل منطقة ألوان، سيقوم 

بتغطيتك من الرأس إلى أخمص 

نقل يرجى االستمرار في الت! القدمين

عبر مناطق األلوان ألننا ال نريد 
.تكوين ازدحام في مناطق ضيقه

نيك ، للحفاظ على اللون بعيًدا عن عي

حاول أن االنخفاض عن مستوى 

.المرور ومواصلة المشي

لوان يختار بعض المشركين سباق األ

ة ارتداء النظارات أو النظارات الواقي

و أ( باندانا)للعيون واستخدام قناع 

ب إذا كنت ترغ. قناع الغبار ألفواههم

في ذلك، يمكنك ارتداء النظارات 

وخاصة -الواقية لحماية العين 

!األطفال

الطعام والماء 
، سنوفر لك الماء Novaبفضل نوڤا 

ي لدينا محطتان للمياه ف! 5Kطوال 

قط ف! مسار السباق وواحدة في النهاية

تذكر أن تتخلص منها في سلة 

!  المهمالت بعد االنتهاء

سيكون هناك الكثير من خيارات 

ي الطعام والشراب المتاحة للبيع ف

.المهرجان الختامي
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األطفالمعالركض

ال المشتركين سباق األلوان في يوم الفعالية، هناك دائًما إمكانية انفصمن المشاركين في مع وجود اآلالف 

يك بكتابة نوص. إذا كنت ستركض مع أطفالك، فسيكون هذا الوقت مميزاً لألطفالك. الصغار عن والديهم

تواصل معك عنك بهذه الطريقة يمكننا الحالة انفصل رقم هاتفك المحمول على رقم المشترك لطفلك في 

إذا وجدناه وفي حال وجدت طفالً ضائعًا، فيرجى إحضاره إلى أحد أعضاء فريقنا حال في 

التخزين

ألشياء يرجى الوصول إلى سباق األولوان باكرا وترك ا. التوجد خزائن أو مرافق للحقائب في المكان

.الثمينة الخاصة بك في المنزل أو في سيارتك

الطقس

اصل ترقبوا بريدكم اإللكتروني وموقع الويب وصفحات التو. سالمة المشاركين هي أهم أولوياتنا

.االجتماعي الخاصة بنا هذا األسبوع ويوم الحدث للحصول على التحديثات

المشتريات

باق هل ما زلت تريد الحصول على النظارة الشمسية المحدودة من أجل الحصول على المظهر الشامل لس

!األلوان؟ ال تخافوا

مكن من التقاط ستحصل على كل العناصر المرحة والمبهجة والملونة في متجرنا في يوم الفعالية، حتى تت

جتماعي صور لنفسك و انت ترتدي هذه النظارات وجوارب الحفالت ومشاركتها في وسائل التواصل اال

.كاالنستقرام

القواعد والسالمة

إذا كنت مع أطفال صغار، فيرجى 

.يةالحرص عليهم وتوجيههم خالل الفعال

إذا كنت متردد بأي جزء من التجربة، 

ة أو فال تتردد في ارتداء نظارات السالم

.باندانا أو قناع الغبار

بل يرجى اتباع التعليمات المقدمة من ق

ل كل قب. وفريق العمل مسؤولي الفعالية 

ومحترم شيء ، يرجى أن تكون مهذب 

.للجميعمع 

RIYADH / OCTOBER 26



شكرا جزيال

لك الذي قدمته صانسي" سباق األلوان"ال يمكن أن يكون 

شكرا . كما هو دون مساعدة الكثيرين من أبطال الحدث

واللذي بدون جهودهم، لن تكنلفريقنا الرائع جزيال 

ن الذين وأخيًرا، شكًرا لجميع المتسابقي. الفعالية ممكنة

!حضروا هذا الحدث التاريخي

م عند شاركوا هذه الصور ونراك! نتمنى لكم وقتًا سعيًدا

!خط النهاية

.يلكتحية منا جميعًا في سباق األلوان المقدم من صانس
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PARTICIPANT PACKS

Please see below some very important information on when you

can pick up your Participant Pack (don’t forget to bring your ticket

with your QR code on):

• Location: U Walk 

(https://goo.gl/maps/dWHL3GU4KjkXP1eq9)

• Date & Time: Today until Friday 25th October, 6pm until

12am

Please remember to bring your signed waiver for each

participant with you:

18+: https://bit.ly/2TUE79g

Under 18: https://bit.ly/2W8KxPK

Please note there will be no pick-up or sales on event day.

If any of your friends or family still need to purchase they can do

so at the above with CASH during those times or at

www.ksa.thecolorrun.com and then collect!

BIBS

Your Bib is your entry to the

event so please don’t lose it!

Don’t forget to write the

details of your emergency

contact on the back.

If you have forgotten or lost

your race bib, please come

to our Information Desk on

event day from 6am. You

need to bring your ID and

proof of purchase! It will cost

you 50 SAR to replace.

When entering, have your bib

nice and visible so security

can let you in quick!

https://bit.ly/2TUE79g
https://bit.ly/2W8KxPK
http://www.ksa.thecolorrun.com/
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PARKING & TAXIS

The event is taking place at Prince Turki Ibn Abdulaziz Al Awwal Road. Please find the event location here -

https://goo.gl/maps/dhHSBYZrWtxK1Uod6

We highly encourage carpooling or catching a taxi to the event – there will be thousands of Color Runners on the day!

Please allow for plenty of time to gain access to the venue.

Please follow the directional signage and our friendly volunteers will also be on hand to point you in the right direction.

If you are travelling to or from the venue via Careem then keep an eye out for the signs on where to be dropped off and

collected. We would recommend travelling by Careem and using the code COLOR to gain 20% off your trip to and from

the venue!

The event site will open at 7.00am and we recommend getting there no later than 7.30am.

The warm up will start at 7.30am.

The start chute will open at 7.45am. All Color Runners MUST arrive to the start chute by 8.45am – please don’t be late!

Runners will depart in waves so you can easily enjoy the 5k fun with friends and family! Remember, it isn’t a race, so no 

jostling for position at the start line!

SCHEDULE 

START CHUTE

RIYADH / OCTOBER 26
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The fun isn’t over when you cross

the finish line - it’s really only just

begun! You’ll be given your medal

as soon as you cross the Finish

Line, then it’s time to grab your

Color Packet, give yourself a pat

on the back for running a 5k and

join the Finish Festival. We’ll have

lots of food and beverages for you

to munch on, some cool games

and of cours, the world famous

color throws and you’ll be part of a

Guinness World Record attempt!

ORLANDO | APRIL 14

This year, we have SIX Color

Zones – which are Blue,

Yellow, Red, Green, Orange

and Pink!

All products are 100% natural

and safe and when you enter

each Color Zone our

awesome staff will be

covering you from head to

toe!

Please keep moving through

the Color Zones as we don’t

want to create a bottleneck.

To keep the color away from

your eyes Color Throwers try

to aim low as you pass by.

Some Color Runners opt to

wear glasses or goggles for

their eyes and use a bandana

or dust mask for their

mouths. If you wish, you can

wear some form of eye

protection - especially kids!

Thanks to Nova, you will be

kept hydrated throughout the

5k! We have two water stations

on the course and one at the

end! Just remember to throw it

away in the bins provided!

There will be plenty of food and

drink options available for sale

in the Finish Festival area.

FINISH FESTIVAL

FOOD & WATER

COLOR ZONES

RIYADH / OCTOBER 26
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With thousands of Color Runners in attendance on event day there is always

the possibility of our smaller Color Runners getting separated from their

parents. If you are running with your children then the kids will no doubt have a

great time.

We recommend that you write your mobile number on your child’s bib in the

unlikely occurrence that they get separated from you. That way we can get in

touch with you should we find ourselves with some new small friends.

If you do find a lost child please bring them to one of our members of

staff with a radio.

There are no lockers or bag drop facilities at the venue. Please arrive ready to

run and leave your valuables at home or in your car.

Runner safety is our highest priority. Stay tuned to your email, the website

and our social media pages this week and event day for updates.

If you are running with small

children, please watch and direct

them through the event.

If you are concerned at all with any

part of the experience, feel free to

wear safety glasses, a bandana, or

a dust mask.

Please follow the directions

provided by event officials and the

staff .

Above all, please be courteous

and respectful to everyone.

RUNNING WITH CHILDREN 

STORAGE

WEATHER

RULES & SAFETY

MERCHANDISE 

Still not got those sunglasses for the ultimate Color Runner look yet? Fear not!

We will have all of our fun, funky and colorful items at our Store on event day, so

you can rock those glasses and party socks as you snap that #selfie for

Instagram!
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THANK YOU

The Color Run presented by Sunsilk could not be what it is

without the help of many behind the scene heroes. Big

thanks to all of our staff – without them, the event would

not be possible. And lastly, thank you to all Color Runners

who are attending this historic event!

Have a Happy time! Share those photos and see you at the

Finish Line!

From a l l o f us a t The Color Run presented by Sunsilk
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