
TEKAŠKI POZDRAV JESENI NA KRASU 
 

RAZPIS 
Kraj prireditve 
(start/cilj): ŠPORTNI PARK SEŽANA, Kosovelova ulica 5, Sežana. 

Datum in čas: Sobota, 12. november 2016, ob 11.00 uri 

Izvajalci: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Dolžina in potek 
proge: 

Rekreativni tek na 9.400 m (krožna trasa); trasa je speljana po 
asfaltnih in urejenih makadamskih kraških cestah skozi Živi muzej 
Krasa iz Sežane v Orlek in nazaj. 

 

 
PRIJAVA IN STARTNINA 
Prijava mora vsebovati: ime in priimek, spol, rojstni datum in naslov prijavljenega 
udeleženca, elektronski naslov.  
 
Elektronske predprijave in vplačila sprejemamo do četrtka 10. novembra 2016, do 24 ure.  
 
Vplačila startnin so na TRR pri UJP: 01311-6030721806 sklic: 00 12112016, pri elektronski 
prijavi pa dobite navodilo za plačilo ob prijavi! 
 
Vplačila startnin iz tujine: IBAN: SI56013116030721806; BIC / SWIFT koda Banke Slovenije : 
BSLJSI2X 
 
Kot predprijavo bomo upoštevali vse prijavnice s plačili, ki bodo izpolnjene preko spletne 
strani, do vključno četrtka 10. 11. 2016.  

PRIJAVNINA cena za prijave  
do 10. 11.2016 

cena za prijave
na dan prireditve 

Posamezniki 15,00 EUR / osebo 25,00 EUR / osebo

Skupinska prijava  
(najmanj 10 prijavljenih) 12,00 EUR / osebo 20,00 EUR / osebo

Družinska prijava  
(najmanj 3 člani) 12,00 EUR / osebo 20,00 EUR / osebo

 
Oproščeno DDV na osnovi 12. in 14. točke 1. odstavka 42. člena ZDDV-1  
 
*Prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih) in prijavnina za družine 
(najmanj trije družinski člani, ki živijo na istem naslovu. Za skupinsko in družinsko prijavnico 



je potrebno obvezno predložiti fotokopijo plačane prijavnine. Če dokazila o plačani 
prijavnini ni, prijavnice ne bomo upoštevali. Prijava velja s plačilom prijavnine! 
Popusti se ne seštevajo. 
 
Cena vključuje: Organizirano tekaško prireditev, ki vključuje varovanje trase, okrepčila na 
progi in na cilju, topli obrok, pokale in nagrade za prve tri najboljše ter zdravniško oskrbo. 

 
MERJENJE ČASA 
Na cilju bo postavljen semafor, kjer si bo vsak tekmovalec lahko prebral svoj čas teka.  

 
NAGRADE 
Vsak udeleženec prejme spominsko medaljo, darilo ter kraško joto. 

 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju bo zdravniška služba.  

 
OTROŠKI TEKI 
12:30 - START OTROŠKIH TEKOV (predšolski, šolski tek za otroke do 4 razreda) 200 in 400 
m.  

 
VARSTVO OTROK 
Otroci, ki bodo starše pripeljali na Kras, bodo imeli zagotovljeno brezplačno varstvo, s 
športnim programom. Ko se bodo starši podali na tek, bomo otroke povabili na otroški 
»maraton«.  
 
Športni vrtec bo organiziran v srednješolski športni dvorani (poleg dvorane, kjer bo potekal 
prevzem startnih številk); vrata bo odprl ob 10. uri in jih zaprl ob 13.00 uri. Za varstvo in 
športno animacijo bodo skrbele športne pedagoginje. *obvezna prijava 
 
Za prijavo v otroški vrtec izpolnite do 10. novembra, elektronski obrazec. 

 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV = pogoji prijave v prijavnici 
S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. 
Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. 
Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da 
pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo 
uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve 
objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne 
da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. 
 
Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec 
dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih 
uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave 
preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev 



o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na 
dogodke podjetja Dnevnik, d. d., in partnerskih podjetij organizatorja., ter za telefonsko, 
pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko 
organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. 
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 
20/1998 do 114/2006).  

 
INFORMACIJE 

 

 na spletnih straneh: www.tekaskipozdrav.si 
 e-pošta: info@sport-sezana.com 
 telefon: 05/73-01-480 ali 051 339 759 – Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

 
 
Želimo vam veliko športnih užitkov. 
Organizacijski odbor 
 


