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Bled, 19. 2. 2016 
 
 
 

VABILO 
 
 
AD Bled v letu 2016 ponovno organizira tek okoli jezera in tek za najmlajše. Oba teka 
bosta organizirana dne 9. 4. 2016 s startom ob 10:00 oz. 11:30 v grajskem kopališču na 
Bledu. 
 
Poleg medalj, praktičnih nagrad za najboljše in seveda nepozabne blejske kremna rezine, 
tako za odrasle kot tudi najmlajše, bomo letos prvič izvedli žreb štartnih številk. Izžrebane 
številke bodo nagrajene s praktičnimi nagradami, katere poklanjajo naši pokrovitelji, 
BROOKS, PROLOCO (SCOTT), PROTEINI, ICEPEAK, ICE POWER... 
 
Vnaprej se Vam zahvaljujemo za vašo udeležbo na našem nepozabnem teku in ne 
pozabite s seboj prinesti veliko dobre volje, energije in seveda dobro vreme. 
 
 
Športni pozdrav! 
  

AD BLED 

 

Priloga : 

− Razpis 3. BROOKS-ov tek okoli jezera. 

 

                                                                                                                                              



3. BROOKSOV TEK OKOLI JEZERA    

  

KRAJ IN ORGANIZATOR ; Bled , Atletsko Društvo Bled   

  

DATUM TEKMOVANJA ; sobota , 9. april 2016 ob 10h (11:30h otroci) 

  

ŠTART IN CILJ ; Veslaška promenada ( nad Grajskim kopališčem )   

Dolžina teka ; 5800m, 300m (otroci) 

  

  
  

PRIJAVA IN OBDELAVA PODATKOV :   

Prijave sprejemamo preko spletne strani (www.adbled.si) do 07.04.2016 in na dan prireditve. Na dan dogodka 

so prijave možne, najkasneje 30 min, oz. otroci 60min pred tekmovanjem.   

  

Meritve in obdelavo podatkov zagotavlja Timing Mojstrana.  

  

ŠTARTNA LISTA ;   

Objava štartne liste in rezultatov bo na spletni strani www.adbled.si  

  

KATEGORIJE ; moški , ženske   

otroci do 12 leta in mlajši 

do 19 let in mlajši  

od 20let do 39 let od 

40let do 59 let od 
60let in starejši   

  

  

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV MEDALJ, NAGRAD ;   

Ob 12.00h oziroma najkasneje po prihodu zadnjega tekača/otroka.   

http://www.adbled.si/
http://www.adbled.si/
http://www.adbled.si/
http://www.adbled.si/


PRIZNANJA in NAGRADE ;   

Prvi trije v kategoriji absolutno, prejmejo medaljo ( M, Ž ) in praktične nagrade pokroviteljev. Vsak bo deležen 

energijske pijače, tablice in tradicionalne blejske kremne rezine. 

 

Vsi otroci dobijo »posebno« diplomo in tradicionalno blejsko kremno rezino. 

 

Na podlagi žreba štartnih številk (otroci ne bodo imeli štartnih številk) bodo izžrebani,  dobili praktične nagrade s 
strani pokroviteljev teka (BROOKS, PROTEINI, PROLOCO-SCOTT, ICEPEAK, OPTIKA LESCE)  

 
ŠTARTNINA ;   

  

Cena startnin v predprijavi in na dan dogodka:  

  

Datum  15.12 – 31.12.2015  01.01. – 14.03.2016  15.03. - 07.04. 2016  Na dan prijave  

Znesek  11€  13 €  15 €  18 €  

 

Otroški tek je brezplačen. Otroci se prijavijo najmanj 60 min pred tekmovanjem. 

  

V primeru predprijave startnino poravnajte na tekoči račun TRR; SI 56 03139-1000291677 ali na prizorišču 

tekmovanja najkasneje 30 min. pred tekmovanjem.  

 

GOSTINSKA PONUDBA IN ZABAVA 

S strani organizatorja bo urejeno manjša gostinska ponudba, kot tudi igrala za otroke. 

 

 

PARKING  

  

  



  

VODJA PRIREDITVE in INFORMACIJE;   

Bogožalec Robert ( 041 295 136 )   

  

  

ŠPORTNA OPREMA BROOKS;   

Na ogled in možnost nakupa po ugodnih cenah, bo tekaška športna oprema Brooks.  

 

SPONZORJI IN DONATORJI; 

 

              
  

  

      

NOVE PRIJAVE  

  
Ime:        __________________________________   

Priimek:                     __________________________________  

Spol:                       __________________________________      
Letnica rojstva:                      ___________________________     

Naslov:         __________________________________                   

Kraj:         __________________________________                                

Poštna številka:                      __________________________________     

Država:                       __________________________________               

Email:                       __________________________________             

Gsm:        __________________________________  

Klub | Club:      __________________________________  

  

  

  
Obvestilo! S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za 
tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost. 
Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo 
utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja oziroma od mesta Bleda. Strinjam se, 
da Timing Mojstrana uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim 
sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da lahko vse podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja 
in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje 
posebno dovoljenje. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali 
stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene 
osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse 
pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).  

        

Podpis:   


