
                                                                                                        

Contact MPG: ELENA VAVILOV, PR Manager 
P: +40 725 546 271; +40 31 805 4042; E: elena.vavilov@mpg.com.ro 

Proiect: RUNFEST 2017 

Subiect: Hot Chocolate Race 10/5 k, prima ediție – 8 aprilie, Herăstrău 

 

Data: 04 aprilie 2017 

Alergare, muzică și ciocolată! Sute de concurenți sunt așteptați la 
Hot Chocolate Race 10/5 k 

Pe 8 aprilie, alergătorii se vor bucura de curse de 5 și 10 kilometri în parcul Herăstrău 

Cu o atmosferă energizantă, cu muzică pe traseu și o tematică dulce, evenimentul 

Hot Chocolate Race 10/5 k, susținut de Mega Image, așteaptă sute de alergători să 

se bucure de prima competiție din calendarul RUNFEST 2017. Pe 8 aprilie, la ora 

10:00, în parcul Herăstrău, peste 600 de concurenți, care au răspuns invitației la 

mișcare, vor lua startul în curse de 5 și 10 kilometri desfășurate în decorul natural și 

proaspăt colorat de primăvară. 

Echipa MPG și-a propus să contribuie la creșterea nivelului de fericire al iubitorilor de 

mișcare și să le ofere o atmosferă energizantă în cadrul Hot Chocolate Race 10/5 k, 

cu o sesiune dinamică de încălzire pe ritmurile alerte ale membrilor Bălașa 

Percussion Group, la care se adaugă servicii și beneficii care să le asigure o 

experiență cât mai plăcută. Printre acestea se numără: amenajarea și marcarea 

traseului, cronometrarea curselor, puncte de alimentare și hidratare, un photo corner 

special pentru imortalizarea momentelor alături de cei dragi, echipă medicală și 

ambulanță, intervenții de urgență, garderobă și vestiar, foto și video, muzică în zona 

de Start/Finish oferită de DJ, dar și muzică pe traseu.  

Pentru acest eveniment au fost disponibile două pachete de concurs, Standard și 

Premium. Kit-ul Standard include: număr de concurs, chip de cronometrare pentru 

cursa de 10 km, , medalie de finisher și un delicios Chocolate Box. La pachetul 

Premium se adaugă o vestă polar inscripționată cu numele evenimentului Hot 

Chocolate Race 10/5 k. Efortul alergătorilor va fi răsplătit cu ispite dulci, la finalul 

curselor, oferite de Mega Image în Chocolate Box: o delicioasă băutură preparată 

din ciocolată caldă, o porție de fructe proaspete, diverse sortimente de biscuiți și 

napolitane, garnisite cu un toping savuros de ciocolată. O altă surpriză este oferită de 

Raw Fit Vegan care va îndulci participanții cu bomboane energizante de origine 

vegetală, fără zahăr și care nu sunt procesate termic, făcute din curmale, cocos și 

scorțișoară.  

Înscrierile sunt deschise pe www.runfest.ro, iar ultima zi pentru înregistrarea în 

eveniment și achitarea taxei de participare este miercuri, 5 aprilie.  
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Câștigătorii curselor competitive ale concursului Hot Chocolate Race 10/5 k, de la 

nivelul 1, se vor bucura de premii atractive ce constau în bani, produse, medalii și 

diplome. Mega Image va oferi un coș cu bunătăți campionilor de la nivelul 2 și 3 

competitiv. La finalul evenimentului, fiecare concurent va avea ocazia să câștige la 

tombolă una dintre cele trei brățări fitness MiVia Essential 350, oferite de Mio 

Technology și MiVia™, sponsori ai competițiilor RUNFEST. 

Zona de Start/Finish a concursului din 8 aprilie este amplasată în parcul Herăstrău, în 

fața restaurantului Pescăruș, la zece minute de mers pe jos de la stația de metrou 

Aviatorilor, unde va avea loc întreaga desfășurare de forțe, iar pentru a vedea locația 

click aici. 

Evenimentul Hot Chocolate Race 10/5 k este susținut de Mega Image, în calitate de 

partener oficial, alături de Running Warehouse Europe, partener shop, împreună cu 

sponsorul oficial Barilla. Concursul beneficiază de sprijinul sponsorilor iNES Group, 

MiVia™ și Raw Fit Vegan, al partenerului medical Sanador și al partenerilor: Direcția 

pentru Sport și Tineret a Municipiului București, ALPAB, Asociația Club Sportiv  

“Zsolt Gyöngyössy”, Brigada de Voluntari, ASVSU, Romprest, Vesta și Eventhor.  

Susțin competițiile RUNFEST și ne ajută să comunicăm și să vă informăm în 

permanență Kiss FM, partenerul media oficial al sistemului de alergare, partenerul de 

recrutare eJobs, alături de partenerii media principali INGA Media, Libertatea și de 

partenerii media: Comunicatedepresa.ro, Ro Club Maraton, revista Alerg.ro, 

Biciclistul.ro, Orasulm.eu, România Pozitivă, 4RUN.ro, IReporter.ro, Edu-news.ro, 

Insport.ro, SportsPlanner.com, BikeFM.ro, SportPici.ro, împreună cu blogurile 

CarmenAlbisteanu.ro, IubescSportul.ro, 36fit.com, Chineata.ro și 188bpm.com.  

Vă așteptăm la cea mai dulce cursă a anului: Hot Chocolate Race 10/5 k! 

*** 


