Informatie Eindhoven Airport Run
Zondag 3 april 2016
Wij danken je hartelijk voor je inschrijving voor de 3e editie van de Eindhoven Airport Run op zondag 3 april 2016.
De centrale locatie op zondag 3 april is het voorterrein van de terminal van Eindhoven Airport.
Je kunt hier terecht vanaf 09:15 uur.
Programma
09:00 uur
Vanaf 09:00 uur
10:30 uur
11:00 uur
11:15 uur

Parkeerplaats P8 open
Pendelbussen van P8 naar start/finish bij de Terminal
Start Kidsrun 1,5 km
Start 13,4 km
Start 5 km

Kans op een prijs door middel van je startnummer!
Zoals je weet maak je door middel van je startnummer kans op leuke prijzen, zoals vliegtickets, een iPad mini en een
gesigneerd PSV shirts. De prijswinnaars ontvangen op 1 april 2016 persoonlijk bericht (per e-mail) dat zij een prijs
hebben gewonnen.
Welke prijs er gewonnen is, wordt pas bekend gemaakt bij het ophalen van de prijs. Vervolgens worden de
prijswinnaars op 4 april 2016 bekend gemaakt op de facebookpagina van de Eindhoven Airport Run.
Bereikbaarheid, openbaar vervoer en parkeren
Bezoekadres Terminal: Luchthavenweg 25, 5657 EA Eindhoven
Bus: Eindhoven Airport is vanaf het Centraal Station Eindhoven per bus te bereiken via lijn 400 en 401.
Fiets: Eindhoven Airport is ook met de fiets goed te bereiken. Bij de Terminal (start/finish) is een speciale
fietsenstalling aanwezig.
Auto/Parkeren: Je kunt als deelnemer GRATIS parkeren op P8. Er rijden speciale GRATIS pendelbussen die vanaf
09:00 uur tot 14:30 uur op en neer tussen P8 en de Terminal (start / finish).
Parkeerplaats P8 is gelegen aan de ‘Erica’ te Oirschot. P8 is het makkelijkste bereikbaar via afslag 7 op de E312 of via
de Oirschotsedijk / Eindhovensedijk. Navigatie coördinaten 51˚28’45.49’’N - 5˚22’40.42’’O.
Plattegrond, zie ommezijde.
Kleedgelegenheid, toiletten e.d.
Dicht bij de start / finish locatie staan twee tenten (dames / heren) waarin je je kunt omkleden. Je kunt je tas
achterlaten bij een van de garderobetenten. Laat geen waardevolle spullen achter.
Er zijn geen douches bij Eindhoven Airport.
Toiletten bevinden zich nabij de kleedaccommodaties en de garderobes.
Tijdsregistratie
Tijdregistratie gebeurt met een chip op de achterzijde van het startnummer. Deze chip mag niet worden verwijderd of
afgeplakt. Tevens mag er geen kleding over het startnummer en de chip gedragen worden. Het startnummer en de chip
mag je na afloop als aandenken bewaren. Lopen met een eigen chip is niet mogelijk.

Ook supporters van harte welkom!
Supporters zijn van harte welkom tijdens de Eindhoven Airport Run. Zij kunnen de lopers aanmoedigen op het
voorterrein bij de Terminal waar ook catering en muziek aanwezig zal zijn.
Eigen risico
Deelname aan de Eindhoven Airport Run geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de
deelnemer. De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.
Uniek aandenken !!!!
Wil jij een uniek persoonlijk aandenken aan je deelname aan de Eindhoven Airport Run. De medaille die je van ons
krijgt kun je na de finish nog specialer laten maken. Bij de graveerstand van Winterman Sport in het finishgebied kun
je je naam en prestatie achterop de medaille laten graveren. Dit gaat razend snel en kost slechts € 7,00.
Verder maak je met je startnummer kans op verschillende luchthaven gerelateerde prijzen.
Flyeren / promotie
Het is niet toegestaan om tijdens de Eindhoven Airport Run in de terminal maar ook daar buiten op- en rond het
parcours flyers, reclamefolders etc. uit te delen.

