AFRODITIN TEK 2018
Rogaška Slatina
Prireditev je tekmovalnega značaja na 5 in 10 km v moški in ženski konkurenci (brez
starostnih kategorij), promocijska proga skozi Rogaško Slatino na 1 km.

KRAJ PRIREDITVE
Rogaška Slatina, Evropska ploščad, območje Zdraviliškega trga in okolica.

DATUM IN ČAS PRIREDITVE
Sobota, 02. 06. 2018, s pričetkom:
- start teka na 9,6 km, ob 9.50,
- start teka na 5,8 km, ob 9.50,
- start teka na 1 km, ob 9.00.

ORGANIZATOR
Radio Štajerski val, d.o.o., Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Ješah.

PRIJAVA
Predprijave in prijave sprejemamo na spletni strani www.tek.mojepoti.si in
www.protime.si najkasneje do 19. 05. 2018. Upoštevane bodo le tiste prijavnice, ki
bodo izpolnjene preko spletne prijave, prijava pa se šteje kot uspešna in popolna
šele, ko je tudi plačana.
Število prijav je omejeno.

-

Na voljo so tri proge:
9,6 km (10 km)
5,8 km (5 km)
1 km (1 km)

PRIJAVNINA
Proga

1 km
5 km
10km

Predprijave do
31.03.2018

Predprijave od
1.4. do 30.4.2018

Prijave od
1.5. do 19.5.2018

15 EUR

20 EUR

25 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

POSEBNA UGODNOST
Otroci do 12. leta BREZPLAČNO v predprijavah do vključno 31.3.2018 na vseh progah, od
1.4. do 19.5.2018 je zanje prijava 5 EUR.

Prijavnina vključuje: organizirano tekaško prireditev z varovanjem prog, okrepčilom
na progah, merjenje in objavo rezultatov, in zdravniško oskrbo. Vsi udeleženci tekov
bodo prejeli štartno številko z integriranim čipom ter sponke za pritrditev štartne številke.
Prav tako prijavnina vključuje pokale za prvouvrščene v moški in ženski kategoriji na
5 in 10 km ter nagrade za prva tri mesta v moški in ženski kategoriji na 5 in 10 km. Vsi
prijavljeni tekači na vseh treh progah bodo prejeli promocijsko - darilni paket
Kozmetike Afrodite ter različne promocijske materiale in darila, ki jih bodo prispevali
pokrovitelji teka.
Po izvedbi prijave preko spletnega obrazca boste po elektronski pošti prejeli navodila
za izvedbo plačila z ustreznim sklicem. Plačilo boste izvedli na TRR s številko SI56 0510
0801 5355 577 (Abanka).
Prijava stopi v veljavo z datumom plačila prijavnine.
Odjava in vračilo prijavnine sta možna le ob predložitvi zdravniškega potrdila; v tem
primeru se zaračunajo administrativni stroški v višini 5 evrov. Zadnji dan za
predložitev zahtevka za vračilo prijavnine je 19.5.2018.
Prijavnino lahko poravnate z obrazcem UPN. Potrdilo o plačilu hranite in ga prinesite
s seboj na dan prireditve. Tako se boste izognili morebitnim nepotrebnim
nevšečnostim ob prevzemu šrtarnih številk.
Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Višina prijavnine se obračunava glede
na datum plačila prijavnine, neodvisno od datuma oddaje elektronskega prijavnega
obrazca. Zadnji dan za prijavo in plačilo je sobota, 19. 05. 2018 oziroma do zapolnitve
mest! Plačila, ki bodo nakazana po 19. 05. 2018 oz. po objavi, da je prijava zaprta
zaradi zasedbe mest, se ne bodo vračala.

TEKMOVALNE KATEGORIJE
Moški in ženske.

MERJENJE ČASA
Meritve se bodo izvajale elektronsko s čipi, izvajalec meritev je Protime.si. Meri se
bruto čas.

TRASA PROGE
Trasa proge je ravninska. Start in cilj teka bosta na Zdraviliškem trgu v Rogaški Slatini
(Evropska ploščad). Trasa bo potekala po ulicah Rogaške Slatine in okolici. Na trasi
10 km bodo 3 vodne postaje in 1 okrepčevalna postaja. Na trasi 5 km bodo 2 vodni
postaji in 1 okrepčevalna postaja. Na trasi 1 km vodnih in okrepčevalnih postaj ni.
OPOZORILO: Udeleženci morajo upoštevati cestno - prometne predpise.

NAGRADE
Prvi trije tekmovalci na 10 km in 5 km v moški in ženski kategoriji prejmejo pokale
Steklarne Rogaška.
Glavna nagrada za 1. mesta v moški in ženski kategoriji: Wellness paket za 2 osebi
s Kozmetiko Afrodita v Rogaški Slatini.
Nagrada za 2. in 3. mesto v moški in ženski kategoriji: Dan za razvajanje s
Kozmetiko Afrodita v Rogaški Slatini.

PODELITEV NAGRAD
Na odru bodo nagrajeni prvi trije v moški in ženski konkurenci na 10 km in na 5 km.
Proga na 1 km je promocijske narave, ni tekmovalnega značaja.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizirana bo dežurna zdravniška
služba.

SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS in po tem razpisu. Organizator si pridržuje
pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen
na www.tek.mojepoti.si. V primeru višjih sil se tek lahko prekine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene
prijave, obveščanja o poteku prijave, pošiljanja informacij in za morebitno sklenitev
zavarovanja.
Prijavljeni z izvedeno prijavo organizatorju dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih
podatkov, ki jih vnese pri prijavi. Navedene osebne podatke, ki jih je prijavljeni ob
prijavi vnesel v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne
prijave, lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno. Udeležencu pripadajo vse
pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).
Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti.
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 zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.
Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke,
fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih
zahteval kakršnokoli 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 in partnerji
teka njegove navedene osebne podatke obdelujejo in hranijo v svojih zbirkah in za
nadaljnje obveščanje.

DODATNE INFORMACIJE
Radio Štajerski val, d.o.o.
Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Jelšah
www.tek.mojepoti.si
info@stajerskival.si
03 817 12 10
Šentjur, 8. 1. 2018

