4. EXPANO NOČNI GLOW TEK
KJE:
Expano Murska Sobota 11,50 - 21km: 1:02,49)

DATUM:
sobota, 20.8.2022 ob 20.30h

TRASE:
4,35 km (1 krog)
8,7 km (2 kroga)
Tek moških, ženskih in mešanih trojk na 8,7 km*
* Člani trojke lahko tečejo skupaj ali vsak zase, saj se doseženi rezultati članov trojke seštejejo. Razvrstitev
trojk je tako odvisna od skupnega seštevka rezultatov, ki jih dosežejo člani trojke. Vsak tekmovalec trojke
tekmuje/je uvrščen tudi v posamični razvrstitvi teka na 8,7 km.

PRIJAVNINA:
OSNOVNI GLOW PAKET

Prijave in plačila:
do 31.marca2022
do 6. avgusta 2022
do 17. avgusta 2022

15 €
20 €
25 €

VIP SUPER GLOW PAKET

Prijave in plačila:
do 31. marca 2022
do 6. avgusta 2022
do 11. avgusta 2022

23 €
30 €
35 €

Prijave in plačila na dan teka ne bodo mogoča.
Plačilo prijavnine se izvede preko PayPala, Stripe ali na TRR SI56 1010 0005 7629 053,
Protim.e d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor preko spletne banke ali z UPN obrazcem
(plačilnim nalogom - »položnico«).

Plačilo prijavnine za TROJKE se opravi v celoti z enkratnim zneskom.
Sklic za plačilo: SI00 20082022. Prijava velja s plačilom prijavnine in stopi v veljavo z
datumom plačila prijavnine.
POZOR: Višina prijavnine se upošteva glede na datum plačila in ne na datum prijave.
Že vplačana prijavnina se ob morebitnem nenastopu ne vrača. Vrne se le ob predložitvi zdravniškega potrdila do
20. 08. 2022. Organizator in izvajalec si pridružujeta pravico, da v skladu s situacijo in razvojem
epidemije COVID-19 spremenita izvedbo in pogoje teka.

KAJ ZAJEMA ŠTARTNI PAKET?
Tudi letos za tekače pripravljamo bogat OSNOVNI ter VIP štartni paket…več razkrijemo
kmalu. :)

PRIJAVE:
Prijave so možne preko spletne prijavnice na www.protime.si do 17. 08. 2022.

Prijave in plačila na dan teka ne bodo mogoča.
Število tekačev je omejeno, prijava je možna le do zapolnitve mest.

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V soboto, 20.8.2022, od 17.30h dalje v prijavnici na štartu teka.

NAGRADE:
Za prve tri (M/Ž) v absolutni razvrstitvi, za prve tri (ženske, moške, mešane) trojke ter
žrebanje praktičnih nagrad.
Podelitev in žrebanje sledi po prihodu vseh tekmovalcev v cilj, predvidoma ob 22.00h.

ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Na cilju teka bo zagotovljena dežurna zdravstvena
služba.

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 4. Expano nočnem glow 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 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) 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
(Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

INFORMACIJE:
spletna stran: www.protime.si
e-pošta: events@protime.si

