
    

TEK NA BRIŠE 2016

1. KRAJ PRIREDITVE 
Vransko in okolica

2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE
Sobota, 02. 07. 2016, ob 09.00

3. PRIREDITELJ IN IZVAJALEC
ŠPORTNO DRUŠTVO TANA

4. TRASE
TEK ZA ODRASLE, ŠTUDENTE IN DIJAKE 7,3 km, TEK ZA
STAREJŠE OSNOVNOŠOLCE  5-9. r  2,5 km, 
TEK ZA MLAJŠE OSNOVNOŠOLCE 1 km

5. PRIJAVA
Predprijave  bomo  sprejemali  14.-30.6.2016  na  mail  info@teknabrise.si  Prijavo in plačilo
prijavnine opravite na številko TTR: SI56 06000-0940611530 (obvezno napišite namen plačila:
TEK NA BRIŠE).  Prijavne obrazce najdete  na spletni strani  www.teknabrise.eu. Skupaj s kopijo
plačane položnice, prinesete prijavni obrazec  na kraj  dogodka. Na samem dogodku so prijave
možne pod spodaj navedenimi pogoji. 

6. PRIJAVNINA
Prijavnina znaša 6 EUR za odrasle, 2 EUR za otroke, 3 EUR za
dijake  in  študente.  Na  dan  prireditve  je  prijavnina  dvakrat
višja za otroke, dijake in študente. Za odrasle pa je 10 EUR. 

7. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo  sodeluje  na  lastno  odgovornost.   Ob  progi   in  na  cilju  bo  poskrbljeno za  prvo
pomoč. V pripravljenosti bo tudi ekipa nujne medicinske pomoči.

8. SPLOŠNA DOLOČILA
Sodelujejo lahko vsi,  ki  izpolnijo prijavnico in poravnajo prijavnino.  S  podpisom na  prijavnici
udeleženci potrjujejo, da se strinjajo s pogoji prireditve. Udeleženci  tečejo na lastno
odgovornost. Vsi tekači so udeleženci v cestnem prometu, dolžni so upoštevati cestnoprometne
predpise, navodila in opozorila organizatorjev. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si
jo povzročijo udeleženci  med seboj ali proti  tretji osebi.  Udeleženci  s  podpisom prijavnice
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soglašajo z objavo fotografij na spletni strani organizatorja. Organizator si pridružuje pravico do
spremembe datume prireditve, 
e ugotovi, da je to potrebno (slabo vreme …) in do spremembe prireditvenih pogojev, če bo to
potrebno.  V  tem  primeru  bodo  tekmovalci  pravočasno  obveščeni  na  speltni  strani
www.teknabrise.eu.

9. OPREMA 
Opremo lahko pustite v varstvo na prijavnem prostoru.

10. ZBOR UBELEŽENCEV od 8. ure dalje pri plezalni steni Vransko.


