
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZADEVA:   PRAVILNIK PRIREDITVE - Run4Motion 
                  Virtualni tekaški dogodek 2021  

 
Prireditelj:  
Univerzitetna športna zveza Maribor / Gosposvetska cesta 83 / 2000 Maribor 
 
Prijave in verifikacija: 
Protim.e d.o.o. 
 
Čas trajanja: 
15. september do 15. oktober 2021 
 
Trase: 

• 21 km  
• 13 km  
• 5 km  
• 1 km (samo za otroke, mlajše od 12 let) 

 
Vsak udeleženec odteče eno izmed izbranih razpisanih tras, (t.j. 1km, 5km, 13km ali 21km) ne glede na 
lokacijo, datum ali čas, pomembno je le, da aktivnost opravi v terminu od 15. 9. do 15. 10. 2021. Ko konča 
svojo tekaško aktivnost, le to zabeleži s svojo priljubljeno tekaško aplikacijo ter jo naloži na spletno 
mesto (povezavo prejmete ob prijavi). V kolikor aplikacija ne podpira izvoz gpx-am zadostuje tudi 
»screenshot« aktivnosti. 
 

 
Kategorije: 
Enotna kategorija za vse udeležence. 
Obrazložitev: Ker ni možnosti enotnega merjenja časa, ne moremo določiti končnega vrstnega reda. 
Pomembno je lem da pretelete eno izmed navedenih razdalj. 
 
Prijavnina:  
Prijavnine ni! Obvezna je spletna prijava! 
 
Štartni paket vsebuje*: 

• športni naglavni trak potiskan z motivom teka R4M 
 



*opomba: darilo prejme vsak predhodno prijavljen, ki bo na svoj profil na spletni strani naložil naložil 
dokazilo (GPX datoteko ali »Print screen«) s podatki o pretečeni razdalji, datumu in zemljevidu 
katerekoli aplikacije za spremljanje športne aktivnosti. Športni trak prejme prvih 1000 prijavljenih! 

 
Prevzem štartnih paketov: 

• štartni paketi (darilo) bodo dostavljeni preko paketomata Direct4.me v najbližji možni okolici 
naslova bivališča, ki ga boste navedli ob spletni prijavi. 

 
Nagrade:  

• Med vsemi prijavljenimi ter oddanimi dokazili o opravljenem teku bomo ob zaključku izžrebali: 
o mesec dni brezplačne uporabe električnega vozila Volkswagen ID3 (by Porsche 

Maribor) vključno z brezplačno elektriko (by Energija Plus), 
o tekaško uro Suunto7, 
o športne copate Under Armor HOVR Machina 2 CLRSHFT, 
o ter še 100 drugih nagrad partnerjev dogodka. 

 

Zdravstveno varstvo: 

Vsak udeleženec mora poskrbeti za lastno varnost in varnost svojih otrok med izvajanjem teka, ki bo 
štel za rezultat Run4motion. 
 
Varovanje osebnih podatkov: 
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni za namen prijave ter 
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 teku RUN4MOTION in zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a nikakršnih 
odškodninskih zahtevkov.  
 
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: 
e-mail: info@run4motion.com  
www: www.run4motion.com  
TEL: 02 234 21 40 (Info-točka Zdrava Zabava)  
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