
După prima cursă euforică în culori din
România, cea din București, de pe 26 aprilie,
The Color Run continuă maratonul de culoare la
Mamaia, în această sâmbătă, cu încă o cursă
plină de veselie și pudră multicoloră. The Color
Run va transforma mondena stațiune de la
malul mării într-un... curcubeu, iar startul cursei
colorate se va da în dreptul hotelului Rex.
Organizatorii spun că nu contează cine ajunge
primul la finiș, întrucât cronometrul e oprit, iar
ceea ce primează este distracția nebună de pe
traseul de cinci kilometri, în cadrul căruia
participanții vor fi colorați la fiecare kilometru
parcurs. Câștigători vor fi toți cei care vor lua
parte la eveniment.  

EXPLOZIE DE CULOARE Pentru a se
bucura de efectul The Color Run, este
obligatoriu ca participanții să înceapă cursa în
haine albe. Până la finiș, culorile își vor alege

locurile potrivite pe îmbrăcămintea lor. Explozia
de culoare și bucurie, chipurile colorate,
petrecerea electrizantă de la finalul cursei, voia
bună și energia pozitivă formează marele
premiu al tuturor: o experiență memorabilă.   

Debutul cursei colorate a avut loc în
ianuarie 2012, an în care au fost organizate 50
de evenimente cu peste 600 000 de participanți,
iar în 2013, numărul curselor colorate s-a dublat!
Din 2014, The Color Run a ajuns și în România!
„The Happiest 5K on the Planet” e alegerea
perfectă deoarece promovează trei valori către
care tindem cu toții: sănătatea, bucuria și
originalitatea.  

La The Color Run sunt așteptați toți cei
dornici de distracție, sport și voie bună, alături
de prieteni, colegi sau familie. Înscrierile se pot
face pe site-ul oficial The Color Run România,
iar pe pagina de Facebook există fotografii și

informații actualizate permament cu privire la
cea mai... colorată cursă a verii. De
asemenea, organizatorii anunță că, în funcție
de locurile disponibile, s-au deschis puncte fixe
și pentru înscrierile offline, la Maritimo
Shopping Center, până mâine, precum și în
ziua evenimentului, la parcarea Rex. Ridicarea
kiturilor se va face de la Maritimo, până mâine,
inclusiv, în intervalul orar 10.00 - 21.00. 
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Fashion Summer Festival 2014, care
se desfăşoară pe toată perioada
verii, în capitala distracţiei estivale,

Mamaia, continuă, în acest sfârșit de
săptămână, cu noi evenimente de excepţie.
Astfel, după două weekend-uri incendiare,
turiştii şi constănţenii vor avea parte de noi
momente speciale: cel mai aşteptat concurs
de frumuseţe al verii, Miss Litoral 2014, şi
prezentări de modă ale celor mai importanţi
designeri din România, programate de la ora
20.00.

n o nouĂ SuRPRiZĂ de SenZaŢie n
În deschiderea show-ului de vineri, Romanian
Fashion Weekend, designerul Cătălin
Botezatu va aduce, în exclusivitate pe scena
Fashion TV din Mamaia, cea mai nouă
colecţie a sa, cu o tematică specială. Invitat
special al prezentării cunoscutului designer
român va fi nimeni altul decât primarul
Constanţei, Radu Mazăre, care este renumit
pentru implicarea deosebită în promovarea
turismului din staţiunea Mamaia. Anul trecut,
primarul Constanței a defilat pentru Botezatu,
în colecţia „Jungle”, în costum de explorator
european din perioada marilor descoperiri. 

n CeLe Mai SeXY FoToModeLe, În
ConCuRS n Tot vineri, dar şi sâmbătă, pe
cea mai mare scenă de modă din Europa,
construită la standarde internaţionale, vor
defila frumoasele care participă la concursul
Miss Litoral. Publicul va afla cine va primi titlul

de Miss Litoral sâmbătă, când vor avea loc şi
alte prezentări de  modă ale designerilor
români. Anul acesta, concursul Miss Litoral are
şi o etapă de selecţie online, prin intermediul
site-ului Fpeople.ro, astfel încât, din cele 30 de
aspirante la titlul de Miss Litoral, 20 au fost
selectate în urma caravanelor Fashion TV, iar
altele 10 - online. 

n FeSTivaLuL ConTinuĂ n Toate
aceste evenimente se adaugă altor momente
de excepţie marca Fashion Summer
Festival 2014. Trebuie amintit doar
imensul succes pe care l-au avut
inaugurarea celei de-a treia ediţii a
Carnavalului Mamaia, pe 5 iulie, când
25.000 de turişti şi constănţeni au asistat
la show-ul de pe scena Fashion TV din
piaţeta Cazino, precum şi weekend-ul
trecut, care a fost dedicat tinerilor
designeri ai facultăţilor de modă din
Timişoara şi Cluj-Napoca. 

Surprizele vor continua în mondena
staţiune pe toată durata verii, când cei
mai importanţi designeri vestimentari din
România şi din străinătate vor fi prezenţi,
alături de modelele Fashion TV, la
Fashion Summer Festival Mamaia. Prin
toate aceste evenimente, Mamaia devine
astfel singura staţiune din Europa care
oferă turiştilor spectacole gratuite pe toată
durata sezonului estival. 

Proiectul Fashion Summer Festival

2014 este realizat de Fashion TV România, în
colaborare cu Primăria Municipiului Constanța,
fiind susţinut de Asociaţia pentru Promovarea
şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta
Dunării. Partener al evenimentului este
Jaguar, prin Țiriac Auto, care sprijină turismul
românesc.
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Prezentare Cătălin Botezatu,
cu Radu Mazăre, 

pe catwalk şi Miss Litoral 

La ConCeRTuL din
RoMânia

Recomandări
pentru fanii

trupei dream
Theater  

Una dintre cele mai mari trupe de
progressive rock, Dream Theater, revine în
România după 12 ani, pentru a concerta luni,
de la ora 20.00, în parcarea A de la
complexul Romexpo din Capitală. Potrivit
organizatorilor, Phoenix Entertainment,
accesul publicului la concert va fi permis de
la ora 18.30. 

Trupa ajunge în țara noastră în cadrul
unui amplu turneu, intitulat „An Evening with
Dream Theater - Along for the Ride Tour
2014”. Conceptul spectacolului constă în
introducerea fanilor în lumea Dream Theater,
într-o incursiune muzicală ce va include toate
hiturile trupei. Artiştii au pus la punct o
producţie grandioasă, pe care o vor prezenta
fanilor din România. Sunetul muzicii Dream

Theater va fi potenţat de efecte tehnice, show
de lumini şi imagini video.

n ReGuLi de aCCeS n Organizatorii
concertului din Capitală anunță publicul că
accesul se va face doar din bulevardul
Expoziţiei, pe la poarta de intrare B, începând
cu ora 18.30. Spectatorii sunt rugați să
respecte cu stricteţe regulile de acces, pentru
o bună desfăşurare a evenimentului. Astfel,
după ce au intrat în zona de concert,
spectatorii nu mai pot părăsi incinta pentru a
se reîntoarce, decât dacă îşi achiziţionează
din nou un bilet. 

De asemenea, este strict interzis accesul
cu brichete, sticle, căşti de motociclist,
bidoane de plastic, cutii de băutură,
conserve, artificii, bannere susţinute de beţe,
spray-uri, scaune, arme, băuturi şi mâncare,
obiecte contondente. Nu sunt permise nici
animalele de companie, lanţurile, bagajele
voluminoase, laserele, aparatele foto şi
aparatele de înregistrare audio-video.

Biletele pentru concertul de luni se
găsesc în reţeaua Eventim - magazinele
Vodafone, Germanos, Orange, Domo,
librăriile Humanitas şi Cărtureşti, precum şi
online, pe eventim.ro. În funcţie de categorie,
preţul unui bilet este de 460 lei - VIP, 220 de
lei - Golden Circle şi 140 de lei - Normal
Circle.
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Şi anul acesta, primarul Constanţei, Radu Mazăre, va fi vedeta unei noi colecţii semnate de Cătălin Botezatu, 
după ce, anul trecut, a defilat în costum de explorator european

The Color Run, cea mai colorată 
cursă a verii, la Mamaia!


