
JEZERNIKOV TEK 2022 - RAZPIS

ORGANIZATOR:

Športno društvo Sao Ravno
Partizanska cesta 11, 2000 Maribor, Slovenija

Kontakt: sd.saoravno@gmail.com Tel.: 040/599-341 (Mitja Steinbach)

DATUM DOGODKA:

13. avgust 2022

LOKACIJA: 

Lovrenc na Pohorju

TRASE:

5,8km / 160m višinske razlike / krožna trasa

11,6km / 320m višinske razlike / krožna trasa (2 kroga)

Otroški tek: 300m in 500m



Opis trase:
Štart in cilj sta na prireditvenem prostoru v Lovrencu na Pohorju. Celotna trasa je razgibana z 
nekaj spusti in vzponi ter večino časa obdana z gozdom. Večji del trase poteka po asfaltu, 1km 
tudi po makadamu. Gre za krožno traso, kjer se pri daljši razdalji naredi dva kroga. Sliko trase 
najdete na koncu razpisa.

PRIJAVNINA:

Do 22.07.2022: 8 EUR

Od 23.7.2022 do 11.08.2022: 12 EUR

Otroški tek: brezplačno (potrebna je prijava)

*Prijavnina se upošteva na dan plačila.

PRIJAVE IN PLAČILA:

Prijave so možne samo preko spletne prijavnice na strani: 
http://www.rfidmeritve.eu/index.php/spletna-prijava/2022/jezernikov-tek

do najkasneje četrtka, 11. avgusta 2022. 

Plačilo se izvede na TRR društva:

Športno društvo Sao ravno
Partizanska cesta 11, 2000 Maribor; Slovenija
TRR: SI56 6100 0002 3708 796
Referenca/sklic: SI00 2022-0813
Koda namena: OTHR
Namen: Jezernikov tek – IME PRIIMEK

ŠTARTNINA VSEBUJE:

 Štartno številko s čipom (se vrne po koncu teka)
 Praktična darila sponzorjev
 Majico Jezernikovi dnevi
 Brezplačen topel obrok ob zaključku teka (mesni ali vegi)
 Pijačo in sadje na okrepčevalnicah ob progi in na cilju
 Spominsko medaljo
 Shrambo osebne garderobe (za varnost ne jamčimo!)
 Urejena parkirišča



URNIK:

7.00 - odprtje prevzemnega mesta za tekače.

8.40 - Otroški teki

9.10 - Start tekov 5,8km in 11,6km

* podelitev nagrad bo sledila po zaključenih tekih.

NAGRADE:

Pokali in darila partnerjev za prve tri v absolutni kategoriji (moški/ženske) na vsaki trasi. 
Podelitev bo potekala v štartno-ciljnem prostoru po zaključenih tekih.

ZDRAVSTVENO VARSTVO:

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci tekmujejo na odgovornost 
starša ali skrbnika. V skladu z določili o riziku dogodka bo v štartno-ciljnem prostoru 
poskrbljeno za zdravstveno varstvo.

*  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 nejasnos  pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do s ka 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  ak vno  udeležbo.  Upošteval/-a  bo  vsa
navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z
udeležbo na Jezernikovem teku 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 zahteval kakršno koli povračilo. Z udeležbo lahko
organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za sta s čne obdelave.
Organizator  bo  osebne  podatke  udeleženca  uporabljal  in  shranjeval  skladno  z  Zakonom  o  varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 177/20)  ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih
podatkov (GDPR). 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  (Uradni  list  RS,  št. 98/04 -UPB, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 –
ZKolT in 31/18).


