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Türkiye’nin en popüler adalarından 
biri olan Bozcaada, Eylül ayında 
yepyeni bir festivale ev sahipli!i 
yaptı: Run The Island Bozcaada. 
Spor, lezzet ve müzi!i bir arada 
sunan festival, adanın dört bir 
yanına da!ılarak, katılımcılara 
hareket dolu ve e!lenceli bir 
deneyim ya"attı. #ki günlük festival 
Bozcaada’nın muhte"em do!ası 
ve ba!larında yapılan ko"u 
yarı"larının yanı sıra zumba, yoga 
ve sokak tenisi gibi farklı spor 
dallarıyla renklendi.

Gündüz spor etkinlikleriyle 
hareketlenen festivalin ak"amları 
ise müzikle taçlandı. Festivalin açılı" 
konserinde Gonca Vuslateri ve 
Çi!dem Erken; kapanı" konserinde 
ise Kalben sahne aldı. 

RUN THE ISLAND BOZCAADA 
11 — 13 Eylül 2020
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Ada tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanıyor olup ça!lar 
boyunca birçok uygarlı!ın etkisi altında kalmı"tır. Çanakkale 
iline ba!lı Bozcaada’da 12 koy ve 12 burun, adanın 
etrafında irili ufaklı 17 adacık bulunmaktadır.

 Ayazma ve Çayır plajlarında rüzgar sörfü, su kaya!ı, 
wakeboard, tek-çift ki"ilik kano, deniz bisikleti ve çe"itli su 
sporları yapılmaktadır. Ayazma, Sulubahçe, Habbele ve 
Mermer Burnu favori koylar olarak öne çıkmaktadır.

Ada’da birçok konaklama seçene!i bulunmakta olup hem 
merkez hem de Ada dı"ındaki ba! ve koyların bulundu!u 
bölgelerdeki tesisler, küçük pansiyon, ba! evi, özel tesis, tatil 
köyü, resort otel ve butik otel tarzında hizmet vermektedir. 

Bozcaada mimarisi, Türk ve Rum kültürlerinin izlerini ta"ır. 
#ehir merkezinde eski mahalle ve sokaklarda klasik yapı 
gelene!i korunmakta olup adanın tamamı do!al ve
arkeolojik sit alanıdır. Bozcaada Kalesi simge yapılarından 
biri olup Venedik, Ceneviz ve Bizanslılar döneminden beri 
kullanıldı!ı bilinmektedir. Kalenin iç bölümünde tarihi ve 
etnografik eserlerin sergilendi!i bir sergi mekanı bulunuyor.

Ada kendine özgü yerel tatlarla donanmı" yemek ve restoran 
kültürü ile her tür müzi!in dinlenebilece!i e!lence hayatı ile 
turistlerin gözdesidir. Rüzgar Gülleri, Bozcaada Yerel Tarih 
Ara"tırma Merkezi, Göztepe adanın ünlü ziyaret noktalarıdır.

#iir dinletileri, Ba! Bozumu Festivali, Yerel Tatlar Festivali, 
Ayazma Panayırı gibi etkinlikler ile Ada’da sürekli kültürel 
ve turistik etkinlikler düzenlenmektedir.

BOZCAADA
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Kültür ve Turizm Bakanlı!ı, Bozcaada 
Kaymakamlı!ı, Bozcaada Belediyesi, 
Türkiye Atletizm Federasyonu, Bozcaada 
Turizm $"letmeleri Derne!i i"birli!i ile 
düzenlenen Bozcaada ko"usunun ikinci yılı 
olacak.

Adada artık sadece asfaltta de!il ba!ların 
arasından da geçerek Bozcaada güzel-
liklerinin deneyimlenebildi!i patikalar da 
parkura dahil edildi. 

Toplam 40.000 tl de!erinde ödül!

Kayıtlı her ko"ucuya sa!lık sigortası!

Her kategorileride ilk 3’e girenlere gelecek 
yılki yarı"ta otomatik katılım hakkı!

Herkese açık, ücretsiz fonksiyonel fitness, 
zumba, spinning, latin dans, yoga 
etkinlikleri!

Hediye çantalar (ti"ört, havlu, protein bar, 
su matarası)

GENEL B!LG!LER
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BASINDA B!Z
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RUN THE ISLAND BOZCAADA 
13 — 14 Eylül 2019 videosunun tamamını izlemek için tıklayın!
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RUN THE ISLAND BOZCAADA 
11 — 13 Eylül 2020 Programı

11 Eylül Cuma  — 18.30 Göztepe Tırmanma Etabı
     22.30 MYFOMusic Açılı! Konseri / Ayazma Sahili
   
12 Eylül Cumartesi — 08.00 YOGA / Ayazma Sahili
    — 11.00 1.500 mt Yüzme Yarı!ı / Ayazma Sahili
    — 12.00 Zumba
    — 13.00 Functional Traning
    — 14.00 Latin Dans
    — 15.00 Spinning
    — 16.00 3K, 6K, 11K ve 21K Yarı!ı
    — 17.00 Zumba
    — 18.00 Latin Dans
    — 18.30 Ödül Töreni
    — 20.00 Private Dinner
    — 22.30 Canlı Performanslar + After Party

13 Eylül Pazar  — 08.00 YOGA / Ayazma Sahili
    — 10.00 Da" Bisikleti Yarı!ı / 30 km
    — 12.00 Ödül Töreni
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PARKURLAR

11K

21K

YARI"LAR
3K — 6K 
11K — 21K

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan yarı"lara, parkurlara örnek
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GÖZTEPE TIRMANMA ETABI
1.950 mt

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan yarı"lara örnek
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YÜZME YARI"I
1.500 mt

*2020 için planlanan yarı"lara örnek
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DA# B!S!KLET! YARI"I 
30 km

*2020 için planlanan yarı"lara örnek
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ÇOCUK MARATONU
500 mt

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan yarı"lara örnek
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ATLET!ZM

21K
Kadın Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl
Erkek Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl

11K
Kadın Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl
Erkek Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl

YÜZME

Kadın Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl
Erkek Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl

B!S!KLET

Kadın Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl
Erkek Birinci 3.000 tl, $kinci 2.000 tl, Üçüncü 1.000 tl

Ya" Grupları
18 - 24 Ya"
25 - 34 Ya"
35 - 44 Ya"
45 - 54 Ya"
55 - 64 Ya"
65 Ya" üstü

*Ödüller tüm yarı"larda kadınlar ve erkeklerde ilk üçe girenlere 

hediye çeki ve kupa olarak verilecektir. 

*Ya" kategorisinde derece alanlara kupa verilecektir.

*Kürsüye çıkmaya hak kazanan tüm sporculara madalya takdim edilecektir.

ÖDÜLLER
Toplam 40.000 tl de!erinde"ödül!
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ETK!NL!KLER
ÇOCUK KULÜBÜ

Veysel Karani Demircio!lu ile
KIDS SURVIVOR 

Bu"ra Çulha ile 
YARATICI DRAMA

Ece Candan ile 
BALE KIDS

SOKAK TEN!S!

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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ETK!NL!KLER
FITNESS

Eliz Sakuço!lu ve Serdar Yasik ile
FONKS!YONEL FITNESS 

Batuhan Bu!ra Eruygun ile Söyle"i
Moderatör: Merve Toy
KO#UYA ADANAN HAYAT

Tu!rul Ça!rı Yılmazer
MA$ARA G!R!# 101 

SPINNING

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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ETK!NL!KLER
ZUMBA

Didem Zeybek ve Ekibi

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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ETK!NL!KLER
YOGA

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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KONSERLER
GONCA
VUSLATER#
&
Ç#$DEM
ERKEN

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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KONSERLER
KALBEN

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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KONSERLER
MYFOMUSIC

*2019’da gerçekle"tirilen ve 
2020 için planlanan etkinliklere örnek
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B!R D!LEK TUT
Bir Dilek Tut Derne!i Hayati Tehlikeli 
hastalı!ı olan çocukların hayallerini 
gerçekle"tirerek çocukların ve ailelerinin 
hayata tutunma gücünü artırıyor. Onların 
uzun zamandır kaybettikleri umut, ne"e ve 
ya"ama sevinçlerini güçlendirerek onlara 
hiçbir "eyin imkansız olmadı!ını gösteriyor.

Bir Dilek Tut ve Run The Island Bozcaada, 
Bozcaada’lı bir hayırsever i" adamının 
destekleri ile uçakla adanın etrafını 
gezdirerek 5 çocu!umuzun hayalini 
gerçekle"tiriyor.

www.birdilektut.org

K!TAP BA$I#I
Her ko"ucu için Bozcaada $lkö!retim 
Okulu’na 1 adet kitap ba!ı"ı!

TEKERLEKL! SANDALYE BA$I#I
Bozcaada’da atılan her 100 bin adıma, 
ko"amayan çocuklarımız için 1 tekerlekli 
sandalye!

SOSYAL SORUMLULUKLAR
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SPONSORLUK TASLAKLARI

LOGO LOGO

RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)
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SPONSORLUK TASLAKLARI
RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)

Yaka Kartı, Billboard, Bro"ür
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SPONSORLUK TASLAKLARI
RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)
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SPONSORLUK TASLAKLARI
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LOGO LOGO

RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)

Bileklik, Matara, Çanta
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SPONSORLUK TASLAKLARI

LOGO

RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)

Sporcu Kemeri

LOGO
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SPONSORLUK TASLAKLARI
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RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)

T-Shirt
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SPONSORLUK TASLAKLARI
RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)

#apka, Atlet

LOGO

LOGO

LOGO LOGO LOGO
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SPONSORLUK TASLAKLARI

RUN THE ISLAND BOZCAADA ve markanız i"birli%inin 
görsellere yansıyan görünümü (Örnek amaçlı tasarımlar)
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SPONSORLUK HAKLARI

ANA SPONSORLUK HAKLARI LOGO
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PLAT!N SPONSORLUK HAKLARI

ALTIN SPONSORLUK HAKLARI

GÜMÜ" SPONSORLUK HAKLARI

BRONZ SPONSORLUK HAKLARI
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ANA SPONSORLUK HAKLARI

ANA SPONSORLUK HAKLARI

— $sim sponsoru olarak maddi ödüllerin kar"ılanması ve 
     etkinli!in adının ba"ında anılma hakkına sahiptir.

— Reklam materyallerinde $sim Sponsoru olarak tanıtılacak ve 
     sponsorlar bölmesinde logo sahibi olma hakkı

— Festival alanında ücretsiz çadır açma hakkı

— Resmi web sitesinde üst reklam alanı

— Basın ve ödül panosunda üstte yer alma hakkı

— Etkinlik kitapçı!ında çift sayfa reklam hakkı

— Resmi web sayfasından sponsor sayfasına yönlendirme hakkı 

— Toplu e-posta, bilgilendirme ve bültenlerde yer alma hakkı 

— Etkinlik için yapılacak olan web sitesinde logo kullanımı hakkı 

— Start takı ve bariyerler üzerinde branding hakkı

— Yarı" çantalarına promosyon veya insert hakkı

— Basılı malzemelerde logo (poster, bro"ür, katılımcı kiti vb.) Tanıtım     
     videolarında logo kullanım hakkı

— Sosyal medya içeriklerinde etiketleme ve logo kullanım hakkı
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PLAT!N ve ALTIN SPONSORLUK HAKLARI

PLAT!N SPONSORLUK HAKLARI

— Organizasyon giderlerinin yüklenicisi olarak etkinlik ile anılma    
     hakkına sahiptir.

— Reklam materyallerinde Platin Sponsor olarak tanıtılacak ve 
     sponsorlar bölmesinde logo sahibi olma hakkı

— Festival alanında ücretsiz stand açma hakkı (4x3 m2)

— Basın ve ödül panosunda yer alma hakkı

— Etkinlik kitapçı!ında tam sayfa reklam hakkı

— Resmi web sayfasından sponsor sayfasına yönlendirme hakkı  

— Toplu e-posta, bilgilendirme ve bültenlerde yer alma hakkı 

— Etkinlik için yapılacak olan web sitesinde logo kullanımı hakkı 

— Start takı ve bariyerler üzerinde branding hakkı

— Yarı" çantalarına promosyon veya insert hakkı

— Basılı malzemelerde logo (poster, bro"ür, katılımcı kiti vb.) 

— Tanıtım videolarında logo kullanım hakkı

— Sosyal medya içeriklerinde etiketleme ve logo kullanım hakkı

ALTIN SPONSORLUK HAKLARI

— Organizasyonun yan yüklenicisi olarak etkinlik ile anılma    
     hakkına sahiptir.

— Reklam materyallerinde Altın Sponsor olarak tanıtılacak ve 
sponsorlar bölmesinde logo sahibi olma hakkı

— Festival alanında ücretsiz stand açma hakkı (3x3 m2)

— Basın ve ödül panosunda yer alma hakkı

— Etkinlik kitapçı!ında tam sayfa reklam hakkı

— Resmi web sayfasından sponsor sayfasına yönlendirme hakkı 

— Toplu e-posta, bilgilendirme ve bültenlerde yer alma hakkı 

— Etkinlik için yapılacak olan web sitesinde logo kullanımı hakkı 

— Start takı ve bariyerler üzerinde branding hakkı

— Yarı" çantalarına promosyon veya insert hakkı

— Basılı malzemelerde logo (poster, bro"ür, katılımcı kiti vb.) 

— Tanıtım videolarında logo kullanım hakkı

— Sosyal medya içeriklerinde etiketleme ve logo kullanım hakkı
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GÜMÜ" ve BRONZ SPONSORLUK HAKLARI

GÜMÜ# SPONSORLUK HAKLARI

— Organizasyonun yan yüklenicisi olarak etkinlik ile anılma    
     hakkına sahiptir.

— Reklam materyallerinde Gümü" Sponsor olarak tanıtılacak ve     
     sponsorlar bölmesinde logo sahibi olma hakkı

— Festival alanında ücretsiz stand açma hakkı (3x2 m2)

— Basın ve ödül panosunda yer alma hakkı

— Etkinlik kitapçı!ında tam sayfa reklam hakkı

— Resmi web sayfasından sponsor sayfasına yönlendirme hakkı 

— Toplu e-posta, bilgilendirme ve bültenlerde yer alma hakkı 

— Etkinlik için yapılacak olan web sitesinde logo kullanımı hakkı 

— Start takı ve bariyerler üzerinde branding hakkı

— Yarı" çantalarına promosyon veya insert hakkı

— Basılı malzemelerde logo (poster, bro"ür, katılımcı kiti vb.)

—  Tanıtım videolarında logo kullanım hakkı

— Sosyal medya içeriklerinde etiketleme ve logo kullanım hakkı

BRONZ SPONSORLUK HAKLARI

— Organizasyonun yan yüklenicisi olarak etkinlik ile anılma    
     hakkına sahiptir.

— Reklam materyallerinde Bronz Sponsor olarak tanıtılacak ve 
     sponsorlar bölmesinde logo sahibi olma hakkı

— Festival alanında ücretsiz stand açma hakkı (2x2 m2)

— Basın ve ödül panosunda yer alma hakkı

— Etkinlik kitapçı!ında tam sayfa reklam hakkı

— Etkinlik için yapılacak olan web sitesinde logo kullanımı hakkı 

— Start takı ve bariyerler üzerinde branding hakkı

— Yarı" çantalarına promosyon veya insert hakkı

— Basılı malzemelerde logo (poster, bro"ür, katılımcı kiti vb.) 

— Tanıtım videolarında logo kullanım hakkı

— Sosyal medya içeriklerinde etiketleme ve logo kullanım hakkı
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RESM! PARTNERLER
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ORGAN!ZASYON

Turizm, organizasyon, fitness 
i"letmecili%i, tenis akademisi ve 
restorancılık sektörlerinde 2003 
yılından beri hizmet veren GD 
Grup markasıdır. 

 

www.gdacademia.com

2013’te kurulan 73 Organizasyon de%i"en 
pazarlama ileti"imi dünyasında sanata, 
markaya, mekana özel verdi%i ki"iselle"tirilmi" 
hizmetler ile fark yaratan etkinlik-organizasyon 
firmasıdır.

 

www.73organizasyon.com
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