
BOŽIČKOV TEK MARIBOR
ORGANIZATOR: 
Športno društvo Avantus

IZVAJALEC:
Protim.e d.o.o.

DATUM / DATE:  
Sobota, 21. december 2019 
•	 štart glavnega teka ob 11h
•	 otroški teki ob 10.30h

TRASA:   
Dolžina	približno	7	km,	poteka v 1 krogu	po	središču	
mesta. 

PRIJAVNINA:
Prijava	in	plačilo
•	 do 15. decembra 2019   15 €
•	 na dan teka 21. decembra 2019  25 €
•	 otroški	teki																								 	 7	€

V	ceno	prijavnine	je	vključena	tudi	štartna	številka	s	
čipom	za	enkratno	uporabo.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

KATEGORIJE
Glavni tek

Leto rojstva   
(od - do)   

Starost tekmov-
alca  
(od - do)

A 1990 in ml. do 29 let
B 1989 – 1980 30 - 39 let
C 1979	-	1970 40 - 49 let
D 1969 – 1960 50 - 59 let
E 1959 - 60	let	in	več

  
KATEGORIJE
Otroški tek

Leto rojstva   
(od - do)   

Razdalja

Predšolski 2014 in mlajši 200 m
1.	do	3.	razred 2013 - 2011 400 m
4.	do	6.	razred 2010 - 2008 900 m

  
  
  
  



Plačilo prijavnine se izvede na TRR SI56 0451 5000 2250 423, Športno društvo Avantus, Rapočeva ul. 18, 
2000 Maribor	preko	spletne	banke	ali	z	UPN	obrazcem	(plačilnim	nalogom	-	»položnico«).	Sklic	za	plačilo:	00	
2019-99.	Prijava	velja	s	plačilom	prijavnine	in	stopi	v	veljavo	z	datumom	plačila	prijavnine.	

Že	vplačana	prijavnina	se	ob	morebitnem	nenastopu	ne	vrača.	

Vsi tekači prejmejo paket presenečenja! Tudi v otroških tekih prejmejo udeleženci 
simbolično medaljo!

PRIJAVE:
Prijave	so	možne	v	spletni	prijavnici	na	www.bozickovtek.si		ali	na	www.protime.si	->	»prijavnica«	do	nedelje	
15. 12. 2019 ter na dan teka od 8.30h do 10.30h v prijavnici.

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V soboto, 21. 12. 2019 od 8.30h dalje v dvorani plesne šole Pingi na Trgu Leona Štuklja.

TRASA:

NAGRADE:
Pokali	za	prve	tri	v	absolutni	moški	in	ženski	kategoriji	ter	medalje	za	prve	tri	v	starostnih	kategorijah	za	
moške	in	ženske.	V	otroških	božičkovih	tekih	vsi	udeleženci	prejmejo	spominsko	medaljo.

Podelitev nagrad	in	priznanj	najboljšim	sledi	po	prihodu	tekmovalcev	v	cilj,	predvidoma	ob	12.00h.

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



DOBRODELNOST:
Božičkov	tek	bo	nosil	tudi	dobrodelno	noto,	pri	čemer	bo	organizator	1€	od	vsake	štartnine	namenil	društvu	
Koraki	za	korakce.	

VARSTVO - DELAVNICE ZA OTROKE:
Organizator	bo	v	času	teka	poskrbel	za	varstvo	otrok	z	otroškimi	delavnicami.

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	 Božičkovem	 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).	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.bozickovtek.si 
e-pošta:  info@bozickovtek.si  ali events@protime.si


