Pravila 41. TURISTIČNEGA REKREATIVNEGA KOLESARSKEGA MARATONA OKOLI POHORJA

1. Organizator
Kolesarsko društvo Branik Maribor, Slovenija, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, ki ga zastopa Bojan
Horvat, matična št. 5015090.
Časnik Večer, časopisno-založniško podjetje, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, ki ga
zastopa direktor Uroš Hakl, matična številka 71668850000, davčna številka SI21987220.
Izstopaj, organizacija dogodkov in prireditev, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, ki ga
zastopa direktor Sašo Todorović, matična številka 7212194, davčna številka SI91474949.
(V nadaljnjem besedilu vsi skupaj: organizator)
2. Pogoji sodelovanja
Na 41. turističnem rekreativnem kolesarskem maratonu okoli Pohorja (v nadaljevanju: maratonu) lahko kot
udeleženci sodelujejo vsi, ki sprejmejo pravila udeležbe.
3. Potek maratona
Datum prireditve: 22. junij 2019
Start: Trg svobode, Maribor, ob 9. uri
Cilj: Trg svobode, Maribor, zgornja ploščad pred Vinagom, med 10. in 16. uro
Prevzem startnih številk: v petek, 21. junija, od 15. do 18. ure, in v soboto, 22. junija, od 7.30 v
prireditvenem šotoru KD Branik na Trgu svobode.
Prijave: Prijava na maraton je možna na spletni strani www.okolipohorja.si ali dva dni pred dogodkom v
prireditvenem šotoru na Trgu svobode v Mariboru.
Prijavnina:
1. 2.-1. 5. 2019: 18 EUR (z DDV)
2. 5.-16. 6. 2019: 25 EUR (z DDV)
17.-22. 6. 2019: 30 EUR (z DDV)
na dan dogodka: 35 EUR (z DDV)
Prijavnina zajema kolesarski dres, startno številko, spominsko medaljo in topel obrok s pijačo ob prihodu v
cilj.

4. Pravila sodelovanja
Na maratonu lahko sodelujejo vsi kolesarji, ki jih veseli organizirano rekreativno kolesarjenje v skupinah in
so sposobni prevoziti 25, 50, 72 ali 147 kilometrov. Otroci, mlajši od 14 let, se smejo udeležiti maratona
samo v spremstvu staršev oziroma polnoletne osebe. Za vse udeležence je obvezna uporaba kolesarske
čelade. Na 147 kilometrov dolgi progi bodo udeleženci peljali v zaprti vožnji s hitrostjo 27 do 30 km/h. Za
red in varnost v koloni bo z mobilno zaporo poskrbela PU Maribor. Na progi bo en daljši postanek v
Mislinji. Maraton bo potekal v vsakem vremenu in ob običajnem prometu, zato morajo kolesarji spoštovati
cestnoprometne predpise in navodila organizatorjev ter se po njih ravnati. Udeleženci maratona vozijo na
lastno odgovornost in odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo sebi ali drugim. Škoda, ki jo povzročijo
kolesarji sebi, drugim kolesarjem ali tretji osebi, ni odgovornost organizatorja. Na maratonu je strogo
prepovedano prehitevanje čelnih spremljevalnih vozil. S startom vsi kolesarji potrdijo, da so seznanjeni s
pravili maratona, objavljenimi v dnevnem časopisju in drugih medijih ter po ozvočenju na startu. Za varen
potek prireditve bodo skrbeli vozila organizatorja ter rediteljska in zdravstvena služba.
5. Drugi pogoji maratona
Zaradi nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko
brez predhodnega obvestila odpovejo ali predčasno zaključijo maraton. O odpovedi oziroma končanju
maratona morajo organizatorji po medijih obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne
odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z maratonom je

dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorji si pridržujejo pravico do občasne nedostopnosti
spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, zaradi nadgradenj
opreme ali višje sile. Organizatorji ne odgovarjajo za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko
nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.
Organizatorji si pridržujejo pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev maratona, ki bodo
objavljeni na spletni strani www.okolipohorja.si.
Sodelujoči na maratonu so seznanjeni z njegovimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani, to je 20. januarja 2019.
Časnik Večer, d.o.o.
direktor marketinga
Miha Klančar

