
 
Kotka Trail su 24.5.2020 

Kotka Trail on Kotkan Santalahdessa järjestettävä polkujuoksutapahtuma, joka tarjoaa 
ainutlaatuisen kosketuksen rannikkoalueen luontoon. Laji sopii kaikille ja nyt voit tarjota 
henkilöstölle sekä sidosryhmille unohtumattoman liikunta- ja luontokokemuksen! 

Kotka Trailin matkat ovat 6 km, 10 km ja 16 km. Päämatkat ovat 6 km ja 16 km ja 
kilpailijat voivat matkan aikana tehdä lopullisen päätöksen reittinsä pituudesta. 

Ensimmäisen rantoja myötäilevän kierroksen jälkeen, voit päättää saavutko maalin vai 
jatkatko matkaa vielä alueen korpimaisiin metsiin. 10 km kuntosarja lähtee päämatkojan 
jälkeen, eikä sitä ole mahdollista lyhentään. Lapsille on tarjolla oma 1,5 km reitti. 

Osallistumismaksu sisältää:  

• Ajanotto • Online tulospalvelu • Juomapiste • Pesu- ja ruokailumahdollisuudet • 
Loistavat järjestelyt • Erinomainen tunnelma • Polkujuoksun parhautta • 

YRITYSPAKETIT 
 Paketti 1  hinta 300 € sis. 10 osallistujaa 
 Paketti 2  hinta 600 €  sis. 20 osallistujaa 
 Paketti 3  hinta 800 €  sis. 30 osallistujaa 

Lisäksi tarjolla on KotkaTrail -voucher paketti, jonka hinta on 300 € ja se sisältää 10                             
KotkaTrail-osallistumiseen oikeuttavaa lahjakorttia yrityksen omalla logolla varustettuna.             
Näiden avulla on helppo haastaa yhteistyökumppanit mukaan paikalliseen hyvän mielen                   
kuntoilutapahtumaan.   



Yrityspaketit sisältävät ilmoitetun määrän tapahtuman osallistumismaksuja edulliseen 
ennakkohintaan. Kaupan päälle saat näkyvyyden tapahtuman markkinoinnissa 
(www.kotkatrail.fi, facebook, printti). Mitä aikaisemmin yrityspaketin hankit, sitä  
nopeammin pääset hyödyntämään myös logonäkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa! 

TOIMI NÄIN 
1) Tee yrityspakettivaraus 27.3.2020 mennessä osoitteeseen kotkatrail@gmail.com 

ja ilmoita varauksen yhteydessä seuraavat tiedot: 
a) Yrityksen / yhteisön nimi 
b) Yhteyshenkilön nimi 
c) Yhteyshenkilön sähköposti 
d) Paketti, jonka tilaatte (paketti 1, paketti 2, paketti 3) 
e) Laskutusosoite 

2) Lähetä yrityksenne logo tapahtumamarkkinointia varten (osoitteen 
kotkatrail@gmail.com  ) ja ilmoita samalla, mihin internet-osoitteeseen haluat 
logosta linkitettävän 

3) Lähetämme laskun varauksestasi 
4) Ilmoita joukkueesi juoksijat erillisellä internet-lomakkeella (lähetämme teille linkin 

lomakkeeseen myöhemmin) 30.4.2020 mennessä. 

JÄRJESTÄJÄ 

 

Yhteistyössä mukana Intersport Jumalniemi, Salomon, High5, Lomakylä Santalahti ja 
Hotelli Santalahti. 

         

                            

Tarkemmat tapahtumatiedot julkaistaan osoitteessa https://www.kotkatrail.fi  
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