TEČEM DA POMAGAM - ARBORETUM
ORGANIZATOR / IZVAJALEC:
Lions klub Domžale in Kamnik ter Leo klub
Kamnik, v sodelovanju z družbo Protim.e d.o.o.
AMBASADORJI TEKA:
Župani občin Domžale, Kamnik, Komenda,
Mengeš.
DATUM:		
Sobota, 3. junij 2017 (start teka na 5,9km in
11,5km ob 10h)
TEKMOVALNE RAZDALJE:		
Tek na 5,9 km
Tek na 11,5 km

DOBRODELNI PRISPEVEK:
Višina dobrodelnega prispevka za tek znaša 10€ za
odrasle in 5€ za otroke in se poravna na dan teka v
prijavni službi.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:
TEK NA 5km in 10km
KATEGORIJE Leto rojstva
(od - do)
Glavni tek
A
1998 in mlajši
B
1978 - 1987
C
1968 - 1977
D
1958 - 1967
E
1957 in starejši
		
		
		
		

Starost tekmovalca
(od - do)

do - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 let in več

Za tekače bodo na trasi zagotovljene okrepčevalne postaje, v cilju pa voda, izotonik in sadje.

DOBRODELNI NAMEN:
Tekaška prireditev Tečem da pomagam Arboretum nosi humanitarno noto z zbiranjem sredstev za pomoč
slepim in slabovidnim otrokom. Sredstva bodo tako namenjena Zavodu za slepo in slabovidno mladino ter
Zavod Vidim in za slepo ter slabovidno mladino s področja občin Komenda in Mengeš.

TRASA TEKA:

Slikovita trasa skoraj v celoti poteka ob Kamniški Bistrici, s startom in ciljem v Arboretumu. Proga bo
ustrezno označena z usmerjevalnimi tablami in trakovi, z dodatno pomočjo redarjev in usmerjevalcev na
sami trasi.

PRIJAVE:
Prijave so možne v spletni prijavnici na :
http://www.protime.si/prijava/tecem-da-pomagam-arboretum
najkasneje do 26. maja 2017 ter na dan teka od 8h do 9.30h v prijavnem šotoru.
PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V soboto, 3. junija 2017 od 8h dalje v prijavnici na štartu teka.
NAGRADE:
Medalje in praktične nagrade za prve tri v starostnih kategorijah za moške in ženske v tekih na 5km in 10km.
Podelitev nagrad in priznanj najboljšim sledi po prihodu tekmovalcev v cilj, predvidoma ob 12.00 h.
ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju in na trasi teka bo zagotovljena dežurna zdravstvena služba z
vozilom nujne medicinske pomoči.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave, obveščanja o
poteku prijave in pošiljanja informacij v povezavi s tekom. V primeru težav oziroma nejasnosti pri prijavi, si
organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. S prijavo na tek
udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a
za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na
lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z udeležbo na Tečem da pomagam Arboretum in
zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji
prireditve objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v
zameno zahtevali kakršno koli povračilo. Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v
svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal
in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). 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:
e-pošta: events@protime.si

