Predprijava na spletni strani (plačilo do vključno 29. maja 2019)
l odrasli

15 EUR
10 EUR

l otroci (od 6 do 14 let)

Prijave in plačilo tri dni pred prireditvijo
na dvorišču upravne stavbe Perutnine Ptuj, Potrčeva c. 10
(29., 30. in 31. maj 2019 med 17. in 19. uro).
l odrasli
l otroci (od 6 do 14 let)

15 EUR
10 EUR

Na dan prireditve (prijava in plačilo v soboto, 1. junija 2019)
l odrasli

17 EUR
12 EUR

l otroci (od 6 do 14 let)

Popusti
l

Družine (najmanj 3 osebe) in skupine nad 10 oseb, člani KZS

l Predšolski otroci do vključno 6 let:

2 EUR popusta
BREZPLAČNO

Pravila in navodila maratona
– za vašo varnost!
l
l

Maraton je izključno rekreativnega značaja.

Vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost v normalnem cestnem prometu in so dolžni
spoštovati cestno prometne predpise ter navodila in opozorila organizatorjev, policije
in rediteljev ob progi.

l Otroci

vozijo v spremstvu staršev ali druge odrasle osebe. Razmerje otrok, odrasli mora biti 1:1.

l Udeleženci naj vozijo disciplinirano, strpno in se izogibajo prerivanju ali kakršnimkoli incidentom.
l

Kolesarje bo spremljalo vzdrževalno vozilo Kolesarskega kluba Perutnina Ptuj.

l Organizator

ne odgovarja za storjene prekške posameznikov, krajo
ali škodo, ki jo povzročijo sebi ali tretji osebi.

ČELADA JE OBVEZNA. Brez če, in, ampak, ali …
ročne signale za nakazovanje upočasnjevanja, ustavljanja, spreminjanja smeri
l Popolnoma se odstranite iz cestišča, če ste se ustavili iz kakršnega koli razloga
l Prepovedana vožnja v nasprotni smeri Poli maratona
l Prepovedana uporaba telefona med kolesarjenjem
l Ohranite ustrezno razdaljo med sabo in drugimi kolesarji, še posebej v spustih
l Vsaj ena roka naj bo zmeraj na zavori
l Prepovedana uporaba slušalk
l Reševalna vozila so prisotna na štartu in cilju.
Spremljajo nas tudi na vseh trasah
l

l Uporabljajte

17. Poli maraton največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji.
Izdala in založila: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj. www.perutnina.com

Prijavnica/Application form:
Izpolnjeno prijavnico
s potrdilom o plačilu prinesite
s seboj na dan prireditve

Select the track:

Poli snack maraton (2 km)
Mini Poli maraton (23 km)
Maxi Poli maraton (52 km)

Name/surname
Adress:

E-mail:

/

Podjetje, društvo, organizacija:
Year of birth

Signature

S prijavo potrjujem, da sem seznanjen s pravili Poli maratona. Z oddajo izpolnjene prijavnice soglašam,
da organizator obdeluje in uporablja moje, v prijavi navedene podatke, za splošne administrativne objave
povezane z mojim sodelovanjem na Poli maratonu. Potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal, resnični.
Izjavljam, da sem zdrav in zdravstveno sposoben prevoziti traso na maratonu. Upošteval bom navodila
organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve
ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi.
Soglašam, da se lahko vsi podatki iz prijavnice objavijo v različnih medijih in na spletnih straneh prireditelja,
vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., povezanimi s Poli maratonom, ne da
bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje, niti ne bom za objavo zahteval kakršnegakoli povračila. S prijavo soglašam
s prejemom e-novic, od katerih se lahko kadarkoli odjavim na odjavni povezani, v katerikoli od prejetih e-novic.
Zbrani podatki, pridobljeni s prijavami, bodo obdelani in hranjeni skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Z udeležbo dovoljujem, da organizator Poli maratona
navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve
udeleženca/ke, ki se lahko prekliče kadarkoli.

Načini prijave:
l Predprijave

na spletni strani www.polimaraton.si
do vključno 29. maja 2019
Potrdilo o opravljenem plačilu na transakcijski račun prinesite s seboj na prireditveni prostor
na prijavno mesto.
Plačilo prijavnine na:
Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Ob Dravi 9, 2250 Ptuj
TRR: SI56 0215 0001 3256 692 (pri NLB),
BIC banke: LJBASI2X, koda namena OTHR
Namen nakazila: ime in priimek prijavljenega oz. skupine
Referenca: SI00 in številka, ki jo prejmete ob e-prijavi.

l Predprijave

na dvorišču Upravne stavbe Perutnine Ptuj:
29., 30. in 31. maj od 17. do 19. ure

l

Prijave na prijavnih mestih
Lokacija zbiranja prijav: dvorišče upravne stavbe PP

