RADOL’ŠKI KRONOkiloMETER
ORGANIZATOR:

Skupina prostovoljcev PRAVA SMER v sodelovanju z rekreacijskim klubom
Večno mladi fantje, TIC Radovljica, Občino Radovljica in Pedalerji.org

DATUM:

nedelja 26.8.2018

START:

ob 11.00 v križišču Cesta na Jezerca in Cesta svobode
(parkirišče pred poslopjem SIMP – bivša klavnica)

CILJ:

Linhartov trg, Radovljica

PRIJAVE:

Spletna stran https://prijavim.se
Osebna prijava – TIC Radovljica, Linhartov trg 9, vsak dan med 9. In 16. uro

PRIJAVNINA:

Prijavnina znaša 12,50 EUR

ŠTARTNE ŠTEVILKE:

Prevzem štartnih številk bo organizirano na štartnem prostoru

KATEGORIJE (M in Ž):

nad 60 let
od 50 – 59 let
od 40 – 49 let
od 30 – 39 let
pod 30 let

TRASA:

–
–
–
–
–

rojeni l. 1958 in prej
rojeni med l. 1959 in l. 1968
rojeni med l. 1969 in l. 1978
rojeni med l. 1979 in l. 1988
rojeni l. 1989 in kasneje

DOLOČILA IN POGOJI:
Prijavnina zajema organizacijo prireditve, označitev proge in nujno medicinsko pomoč.














Obvezna je uporaba zaščitne čelade.
Startno številko je obvezno namestiti na prednji del kolesa. Če številka ne bo nameščena
skladno z navodili, organizator ne zagotavlja meritev časa.
Odmetavanje smeti ni dovoljeno.
Na prireditvi bo na voljo nujna medicinska pomoč.
Proga bo označena s trakovi in s smernimi tablami. Na križiščih bodo tudi reditelji .
Vsi udeleženci se morajo držati označene predvidene poti.
Organizator ne odgovarja za posledice, ki jih udeleženec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji
osebi.
Organizator ne odgovarja za škodne primere, poškodbe in nesreče, ki se zgodijo v okviru
tekmovanja.
Prijavnine zaradi neudeležbe ne vračamo.
Udeleženec bo upošteval vsa navodila organizatorja.
Udeleženec je na prireditvi v celoti na lastno odgovornost
Udeleženec potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od
organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.
Udeleženec se s podpisom na prijavnici in potrjeno spletno prijavo strinja z razpisnimi pogoji.

Udeleženec tekmovanja je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača prijavnino in se udeleži tekmovanja.
Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo osebno ime, letnico rojstva, ime ekipe
oz. kluba, dosežen čas, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi zanje
zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeležencev shranjeval skladno z
zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
S podpisom prijavnice ali potrjeno spletno prijavo udeleženec dovoljuje, da organizator osebne
podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, letakov in vabil na dogodke organizatorja.
Osebne podatke lahko obdeluje do preklica privolitve oziroma skladno z zakonsko določenimi roki.

KONTAKT ORGANIZATORJA:
Marjan Tušek
GSM: 040 440 654
Email: kronokilometer@gmail.com

