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Helsinki	  Horse	  Show	  osallistuu	  yhteistyökumppanina	  RunFestiin	  Helsingissä	  ja	  haastaa	  kaikki	  omat	  
yhteistyökumppaninsa	  mukaan	  liikkumaan,	  kohottamaan	  tiimihenkeä	  ja	  tekemään	  hyvää!	  
	  
RUNFEST	  ON	  
*	  Työhyvinvointi-‐	  ja	  hyväntekeväisyystapahtuma	  	  
*	  Yrityksille	  helppo	  ja	  edullinen	  henkilöstö-‐	  tai	  asiakastapahtuma.	  
*	  Tapahtumaan	  kuuluvat	  kaikenikäisille	  ja	  -‐kuntoisille	  soveltuva	  rento	  RunFest-‐viesti	  ja	  joukkueiden	  
yhteinen	  RunFest-‐piknik	  
*	  Osuusmatkaltaan	  helppo	  RunFest-‐viesti	  tarjoaa	  jokaiselle	  oman	  kuntonsa	  mukaisen	  tavan	  liikkua	  kävellen	  
tai	  juosten.	  RunFest-‐viesti	  ei	  ole	  kilpailu	  vaan	  hauskan	  tapahtuman	  liikuntaosuus.	  
*	  Kannustava	  ilmapiiri	  tarjoaa	  elämyksellisen	  liikuntakokemuksen	  myös	  niille,	  jotka	  eivät	  muuten	  liiku	  –	  
liikuntakipinä	  kasvaa	  samalla	  kun	  pidetään	  hauskaa	  ja	  parannetaan	  yhteishenkeä.	  
*	  Joukkue	  kerryttää	  lahjoituspottia	  valitsemaansa	  hyväntekeväisyyskohteeseen	  1	  €	  /	  kilometri	  (5	  x	  4.2	  km).	  
*	  RunFest-‐piknik	  vietetään	  tapahtuma-‐alueella	  RunFest-‐kylässä	  hyväntuulisessa	  hengessä.	  
*	  Porukalleen	  voi	  tilata	  lisäpalveluna	  telttapaikan	  piknik-‐iltaa	  varten.	  Piknikille	  tuodaan	  alkoholijuomia	  
lukuun	  ottamatta	  omat	  eväät	  tai	  tilataan	  lisäpalveluna	  catering.	  RunFest-‐menu	  ja	  tilausohjeet	  julkaistaan	  
keväällä.	  
*	  paras	  viestikapula	  (Horse	  Showlla	  viestikapulana	  hevonen)	  ja	  joukkueasu	  palkitaan!	  
*	  Tanskassa	  konsepti	  on	  osoittanut	  toimivuutensa	  ja	  kerää	  yli	  200	  000	  osallistujaa	  vuosittain!	  
	  
HYVÄNTEKEVÄISYYS	  
RunFest-‐tapahtumaan	  liittyvät	  hyväntekeväisyys	  ja	  yleishyödyllisyys.	  RunFest	  antaa	  joukkueesi	  liikkumasta	  
kilometrimäärästä	  (5	  x	  4.2	  km)	  hyväntekeväisyyteen	  ja	  yleishyödylliseen	  toimintaan	  vähintään	  euron	  /	  
kilometri.	  Joukkueelle	  kertyy	  siis	  21	  €	  hyväntekeväisyyspotti.	  
Ilmoittautumisen	  yhteydessä	  voit	  halutessasi	  nimetä	  hyväntekeväisyyskohteen,	  johon	  toivot	  joukkueenne	  
liikuntasuorituksesta	  koostuvan	  hyväntekeväisyyspotin	  lahjoitettavan.	  Tämän	  lisäksi	  jokainen	  
hyväntekeväisyyskohde	  käyttää	  RunFestiä	  eri	  tavoin	  omaan	  varainhankintaansa.	  RunFest	  kannustaa	  
yhteistyöyrityksiään	  liittämään	  RunFestiin	  hyväntekeväisyyselementtejä.	  
	  
Helsinki	  Horse	  Show	  ohjaa	  oman	  hyvintekeväisyysosuutensa	  John	  Nurmisen	  Säätiölle.	  Kukin	  osallistuva	  
joukkue	  voi	  tietysti	  valita	  parhaaksi	  katsomansa	  kohteen	  mutta	  olisimme	  erityisen	  iloisia	  jos	  haluatte	  tukea	  
John	  Nurmisen	  Säätiötä.	  
	  
OSALLISTUMISHINTA	  
5	  henkilön	  tiimi	  -‐	  Horse	  Show:n	  kumppanihinta	  270	  €	  (	  norm.	  300	  €).	  
	  
ILMOITTAUTUMINEN	  
www.runfest.fi/tuote/ilmoittautuminen-‐helsinki/	  
	  
ILMOITTAUTUMISKOODI	  :	  HIHS-‐RunFest18	  
Viimeinen	  ilmoittautumispäivä	  on	  21.8.	  
	  
TILATTAVAT	  TUOTTEET	  
teltat,	  pöydät	  ja	  penkit,	  catering	  palvelut	  jne.	  
	  www.runfest.fi/tuotteet/	  



	  
	  
	  
	  
ILTAPÄIVÄN	  AIKATAULU	  
	  
TERVETULOA	  RUNFEST	  KYLÄÄN!	  
RunFest-‐kylä	  sijaitsee	  Meripuistossa.	  Tapahtuman	  ovet	  aukeavat	  klo	  16.	  Tule	  noutamaan	  joukkueesi	  numerolaput	  ja	  
somistamaan	  piknik-‐paikka!	  
	  
Tapahtumaa	  varten	  voi	  varata	  omalle	  porukalle	  pöytiä	  tai	  telttapaikan,	  mutta	  myös	  perinteiselle	  vilttipiknikille	  on	  
varattu	  tilaa	  first	  come,	  first	  serve	  -‐periaatteella.	  
	  
TUNNELMA	  NOUSUUN!	  
Ainutlaatuinen	  ilmapiiri	  takaa	  elämyksellisen	  liikuntakokemuksen	  niin	  liikuntatapahtumien	  ensikertalaiselle	  kuin	  
aktiiviselle	  tapahtumakävijälle.	  
	  
Ohjelma	  alkaa	  klo	  17:00	  livemusiikilla	  ja	  ennen	  startteja	  lämmitellään	  alkujumpassa.	  On	  joukkuekuvausta,	  musiikkia	  
ja	  expo-‐pisteitä.	  Ja	  oma	  porukka	  ja	  hyvä	  fiilis!	  
	  
STARTTI!	  
Let’s	  go	  ja	  joukkueen	  ensimmäinen	  viestinviejä	  lähtee	  matkaan	  kello	  18	  alkaen.	  Starttereina	  toimii	  RunFestin	  
hyväntekeväisyystahojen	  lähettiläät!	  
	  
Kannusta	  kaveria	  ja	  muita	  juoksijoita	  liikuntaosuuden	  läpi.	  Kannustusten	  saattelemana	  on	  kiva	  tulla	  maaliin.	  
	  
RUNFEST-‐PIKNIK	  
Oma	  suoritusjännitys	  muuttuu	  lenkin	  jälkeen	  ihanaksi	  endorfiinipiikiksi.	  Miksi	  siis	  lähtisit	  kotiin?	  
	  
Tapahtuma	  huipentuu	  RunFest-‐piknikkiin.	  Jää	  nauttimaan	  pimenevästä	  kesäillasta	  aina	  klo	  22:00	  saakka.	  
Iltaan	  kuuluu	  livemusiikkia,	  tanssia,	  ruokaa,	  juomaa,	  yhdessäoloa	  ja	  elämyksellistä	  tunnelmaa	  kaupungin	  parhaalla	  
paikalla.	  
	  
	  
	  


