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Konjiški maraton – KM, Ulica Toneta Melive 8A, 3210 Slov. Konjice 
konjiskimaraton.si | teci@konjiskimaraton.si | 051 655 900 

KRAJ PRIREDITVE  
Rogla. 

DATUM IN ČAS PRIREDITVE  
Nedelja, 29. 8. 2021, ob 11. uri.    

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC 
Športno društvo Konjiški maraton in Unior, d. d. 

PRIJAVA  
Prijave sprejemamo na spletni strani www.konjiskimaraton.si/uniorjev-tek najkasneje do 
28. 8. 2021 do 18.00. Prijave bodo možne tudi na licu mesta med 9.30 in 10.30.* 

*Samostojna prijava je mogoča le za osebe, starejše od 15 let. Osebe, stare med 12 in 15 let, 
mora na tekmovanje prijaviti njihov zakoniti skrbnik na licu mesta med 9.30 in 10.30. Za 
osebe, mlajše od 12 let, prijava in udeležba nista mogoči. 

PRIJAVNINA 
Prireditev je brezplačna. 

TEKMOVALNE KATEGORIJE 
Tekmuje se v moški in ženski kategoriji. 

OBJAVA REZULTATOV 
Neuradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski na prireditvenem prostoru. Končni 
rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.konjiskimaraton.si. 

TRASA PROGE 
Dolžina proge je 5 km. Start in cilj teka bosta pri zgornji postaji sedežnice Planja na 
nadmorski višini 1486 m. Trasa bo potekala po planoti z višinsko razliko 60 m. Ogled trase 
je omogočen na spletni strani www.konjiskimaraton.si/uniorjev-tek.  

NAGRADE 
 MOŠKI ŽENSKE 

1. mesto Vikend najem bungalova  
Rogla za 6 (4+2) oseb 

Vikend najem bungalova  
Rogla za 6 (4+2) oseb 

2. mesto Komplet ročnega  
orodja Unior 

Masaža v Wellnessu Idila  
v Termah Zreče (60 minut) 

3. mesto Startnina za  
9. Konjiški maraton 

Startnina za 
9. Konjiški maraton 

*Vsak tekmovalec prejme izvirsko vodo Rogla. 

PODELITEV NAGRAD 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bosta takoj po prihodu tekmovalcev v cilj na 
glavnem odru v startno-ciljnem prostoru.  

http://www.konjiskimaraton.si/
http://www.konjiskimaraton.si/uniorjev-tek
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ZDRAVSTVENO VARSTVO  
Tekači tekmujete na lastno odgovornost. Organizatorji tekačem svetujemo predhodni zdravniški pregled, s 
čimer tekači izključite morebitna tveganja, ki bi lahko nastala z udeležbo na prireditvi.  

Tekači se strinjate, da z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamete tipična tveganja, ki izvirajo iz tekaške športne 
discipline. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih ali zamolčanih 
podatkov. 

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V primeru slabega vremena 
ste tekači dolžni tek prilagoditi vremenskim razmeram (npr. spolzka proga), da se izognete poškodbam, ki bi 
lahko nastale (npr. zvini, zlomi). 

Tekmovanje bo potekalo v skladu s trenutnimi zdravstvenimi zahtevami in omejitvami na dan tekmovanja. S 
prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Izjavljate, da ste zdravi, 
vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravniško pregledani, brez znakov okužbe dihal (kašelj, 
kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v žrelu, vročina, glavobol) ali driske. Potrjujete, 
da pristajate na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne boste zahtevali 
kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Izjavljate, da boste upoštevali vsa navodila in priporočila NIJZ za 
preprečevanje okužbe z virusom covid-19 in navodila organizatorja.  

SPLOŠNA DOLOČILA 
Tekmovanje bo potekalo po tem razpisu. Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev in 
programa prireditve. Razpis je objavljen na www.konjiskimaraton.si/uniorjev-tek in na sedežu društva. 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA 
Organizatorji zagotavljamo varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave, obveščanja o 
poteku prijave, pošiljanja informacij in za morebitno sklenitev zavarovanja.  V primeru težav oz. nejasnosti pri 
prijavi si organizatorji pridržujemo pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. 
 
Tekači z izvedeno prijavo organizatorjem dovoljujete zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnesete pri 
prijavi. Navedene osebne podatke, ki ste jih tekači ob prijavi vnesli v ustrezno varovan in zaščiten računalniški 
sistem ali preko pisne prijave, lahko organizatorji hranimo in obdelujemo neomejeno oziroma do preklica pisne 
privolitve tekačev. Tekačem pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 
20/1998 do 114/2006). Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo tekači 
potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Tekači soglašate, da lahko organizatorji 
prireditve objavimo vaše podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od 
vas zahtevali kakršnokoli povračilo. Organizatorji bomo osebne podatke tekačev uporabljali in shranjevali 
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo tekači 
dovoljujete, da organizatorji vaše navedene osebne podatke obdelujemo v svojih zbirkah in jih uporabljamo za 
namene statistične obdelave. 
 

INFORMACIJE 
Športno društvo Konjiški maraton 
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice 
W:  www.konjiskimaraton.si 
E:  teci@konjiskimaraton.si 
M:  051 655 900 
 
Želimo vam veliko tekaških užitkov. 

Organizacijski odbor Uniorjevega teka  
in Konjiškega maratona 

http://www.konjiskimaraton.si/uniorjev-tek
http://www.konjiskimaraton.si/
mailto:teci@konjiskimaraton.si

