RAZPIS teka 2. Hop na Grad
1. KRAJ PRIREDITVE
Parkirišče Pediatrične klinike Ljubljana
2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE
Nedelja, 15.4. 2018 ob 10.00 uri
3. ORGANIZATOR
Pediatrična klinka Ljubljana
4. SOORGANIZATOR DOGODKA
Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
5. IZVAJALEC
Športno društvo Povodni mož, Mucherjeva 9, 1000 Ljubljana, DŠT.: SI50405462, davčni zavezanec:
DA, MŠT.: 2326540
6. PRIJAVA
Online prijave sprejemamo do ponedeljka, 9. aprila 2018 na spletni strani www.hopnagrad.si. Plačilo
prijavnine je pogoj za uspešno prijavo na dobrodelni tekaški dogodek. Prijava za zamudnike bo za vse
teke mogoča tudi na dan dogodka na kraju prireditve.
7. PRIJAVNINA
Prijavnina za odrasle znaša do 9.4.2018 20 EUR, po 9.4. 2018 (in na dan dogodka) 30 EUR (udeleženec
dobi samo štartno številko).
Prijavnina za udeležence do 18 let znaša do 9. 4. 2018 5 EUR, po 9.4. 2018 in na dan dogodka pa 10
EUR (udeleženec dobi samo štartno številko).
Cena majice Hop na Grad po naročilu je 10 EUR.
Prijava oseb mlajših od 15 let velja le s podpisano izjavo o odgovornosti s strani staršev oz. skrbnikov,
ki je na spletni strani www.hopnagrad.si.
V ceno prijavnine je vključen tudi čip za enkratno uporabo. Prijavnino poravnate na TRR izvajalca:
SI56 0201 0025 6823 180, odprt pri Nova Ljubljanska Banka, d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
LJBASI2X, s pripisom PRIJAVNINA 2. HOP NA GRAD. Pri tem se držite navodil, ki jih boste dobili ob
online prijavi. V prijavnino ni vključen DDV, ki se ga za ta namen ne plačuje.
Ker gre za dobrodelni dogodek, prijavnine ne vračamo v nobenem primeru.
8. KATEGORIJE
Hop na grad 6 km + 80 m višinske razlike: moški/ženske
Hop pod grad 2 km (brez vzpona na Ljubljanski grad): moški/ženske in otroci od 11 do 15 let
deklice/dečki
Otroški tek na 200 m: 0 – 4 let
Otroški tek na 400 m: 5 – 7 let
Otroški tek na 600 m: 8 – 10 let
9. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Mladoletni in otroci tekmujejo na odgovornost
starša ali skrbnika. Na cilju bo prisotna dežurna zdravniška služba.

10. TRASA PROGE
Štart teka bo pred Pediatrično kliniko. Otroci tečejo v krogih, dolgih 200 m, odrasli in otroci nad 11 let
pa po cestiščih, ki bodo zaprte za tek, do Ljubljanskega Gradu in nazaj. Dolžina trase otroškega teka je
3 km, Hop na Grad pa 6 km.
Hop na Grad 6 km (80 m višinske razlike)

Hop pod Grad 2 km

11. NAGRADE
Prve tri ženske in prvi trije moški v kategorijah Hop na Grad na 6 km in 2 km prejmejo medalje.
12. OBJAVA REZULTATOV
Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.hopnagrad.si.
13. SPLOŠNA DOLOČILA IN DODATNE INFORMACIJE

S prijavo tekmovalec potrjuje, da so podatki v prijavnem obrazcu resnični. Zagotavlja, da je zdrav in
telesno pripravljen za aktivno udeležbo. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in bo sodeloval na
dogodku na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in
zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.
Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in
jih organizator lahko uporabi le v namene svojih aktivnosti (statistične obdelave, pošiljanje ponudb,
reklamnega gradiva in vabil na podobne dogodke), ne sme pa jih posredovati svojim partnerjem in
pokroviteljem.
Tekač soglaša z javno objavo svojih fotografij, zvočnih in video posnetkov ter osebnih podatkov,
povezanih s prireditvijo, v promocijske, dokumentarne in umetniške namene, ne da bi za to zahteval
kakršno koli povračilo.
Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na Grego Hočevarja, na email naslov
grega_hocevar@yahoo.com ali mobitel 041 226 886
Za organizacijski odbor 2. Teka Hop na Grad
Dr. Damjan Osredkar
Pediatrična klinika

