Teden Unesco Globalnega Geoparka Idrija (20. 5. do 5. 6. 2016)

NAGRADNA IGRA »TEČEM Z IDRIJCO«
od 20. maja do 5. junija 2016

Območja ob reki Idrijci predstavljajo pomemben prostor za rekreacijo številnih prebivalcev
Idrijskega. Za vse rekreativce smo v času Tedna Unesco Globalnega Geoparka Idrija pripravili
nagradno igro TEČEM Z IDRIJCO. Glavni namen nagradne igre je motivirati in vzpodbuditi
udeležence, da aktivno preživljajo prosti čas v neokrnjeni naravi ob reki Idrijci.

PRAVILA SODELOVANJA
Kdaj? Od 20. maja do 5. junija 2016
Športna disciplina? Tek, hoja
Kje? Celotno območje ob strugi reke Idrijce (Pot ob Rakah, Strug, Idrijska Bela, Rudarska ulica
– sprehajalna pot med Idrijo in Mokraško vasjo, Pod gričem - sprehajalna pot med Spodnjo
Idrijo in Travnikom)
Kako s priključiš? Najprej na spodaj napisane kontakte sporočiš, da se prijavljaš v nagradno
igro TEČEM Z IDRIJCO. Natisni si PRIJAVNICO IN IZJAVO, jo izpolni in podpiši. Skenirano v pdf
jo pošlji na navedeni kontakt ali po navadni pošti na naslov: Center za idrijsko dediščino –
Geopark Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija. Mi ti na elektronsko pošto pošljemo tabelo
kamor boš vpisoval pretečene kilometre.
Po preteku nagradne igre do 10.6. zbiramo vpisne liste pretečenih kilometrov. Lahko nam
jih pošljete po elektronski pošti (skenirano v pdf) ali po navadni pošti na že navedeni naslov.
Upoštevali bomo poslane vpisne liste do 10.6.2016. Vpisne liste bomo pregledovali
15.6.2016.
Sodelovanje v nagradni igri poteka na lastno odgovornost, kar udeleženci potrdijo s
podpisom izjave. Udeleženci morajo biti ustrezno telesno pripravljeni in aktivnost prilagoditi
svojim zmožnostim. Organizator za morebitne poškodbe ne odgovarja.
Kako poteka igra? Vsakič, ko odtečeš traso ob reki Idrijci, shrani dokaz: izpis iz mobilnih
aplikacij (SportsTracker, EndoMondo …) ali fotografiraj svoj merilec, kjer je vidno število
kilometrov in datum. Na tabelo si zapisuj datum in koliko kilometrov si pretekel. Seznam z
dokazi pošlji po elektronski pošti na elektronski naslov. Zelo bomo veseli, tudi vaših foto
utrinkov ob opravljanju tekaškega izziva.

Ul. IX. Korpusa 17, 5280 Idrija
T: 05 37 34 076
E: info@geopark-idrija.si
W: www.geopark-idrija.si

NAGRADE:
1. nagrada: KOSILO ZA DVE OSEBI V GOSTIŠČU BARBARA V VREDNOSTI 50 EUR
2. do 4. nagrada - PROMOCIJSKI PAKET GEOPARKA IDRIJA
Glavno nagrado prejme tekač z največ pretečenimi kilometri. Naslednji trije po številu
pretečenih kilometrov bodo prejeli promocijski paket Geoparka Idrija.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

Dodatne informacije in prijave: Nina Erjavec– 05 93 44 077, nina.erjavec@visit-idrija.si.
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PRIJAVNICA IN IZJAVA (nagradna igra »Tečem z Idrijco«)
Ime in priimek: _______________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Pošta: ______________________________________________________________________
Telefonska številka: ___________________________________________________________
Elektronska pošta: ____________________________________________________________
Datum rojstva: _______________________________________________________________

S svojim podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal na prijavnico resnični. Izjavljam, da
sem zdrav, vsestransko pripravljen na aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bom vsa
navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. S svojim podpisom potrjujem, da
pristajam na tveganje v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bom uveljavljal
kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Soglašam, da lahko organizator prireditve objavi moje
podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval
kakršnokoli povračilo.

Podpis: _____________________________________________________________________
Kraj in datum: _______________________________________________________________
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