UPOZORNENIA
UPOZORNENIE 1 Deti môžu štartovať vo všetkých HLAVNÝCH súťažných a nesúťažných kategóriach
len s doprovodom dospelých a odovzdaním prehlásenia o zdravotnom stave !
UPOZORNENIE 2 Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo na časový posun hromadného
štartu
UPOZORNENIE 3 Deti môžu štartovať súčasne v dvoch kategóriach a to v detskej ako aj hlavnej so
svojími rodičmi, čím môžu získať až dve odlišné originálne pamätné medaile. Dieťa musí byť riadne
registrované a mať vyplatené štartovné pre obe kategórie. Dieťa môže štartovať aj v dvoch detských
vekovo príslušných kategóriach.
UPOZORNENIE 4 V prípade neprihlásenia sa min. počtu 5 -tich účastníkov pre danú kategóriu,
štartujúci budú automaticky zaradený do vekovo vyššej kategórie, popr. bude daná kategória zrušená !
UPOZORNENIE 5 Trasa JP "Jarná prechádzka" je rovnaká ako pri kategóriach beh a NW. Jej dĺžku si
môže každý účastník prispôsobiť svojím možnostiam (3km,5km,10 km). Čas sa v tejto kategórii
nemeria. V cieli každého účastníka čaká krásna pamätná medaila a občerstvenie.
UPOZORNENIE 6 Pre detičky v kočiariku pri kat. Jarná prechádzka, nie je nutná registrácia a platba
štartovného. Je však povinnosťou rodiča, odovzdať za dieťa vypísané tlačivo "Prehlásenie o zdravotnom
stave a osobnej zodpovednosti". Pokiaľ sa však dieťa riadne registruje, má nárok na všetky benefity ako
všetci účastníci t.j. účastnícka medaila, štart. číslo s vlastným menom/prezývkou, občerstvenie + je
zaradené do tomboly o atraktívne ceny /1. cena špičkový bicykel KELLYS /
UPOZORNENIE 7 Kompletný štartovací balíček + Štartovacie číslo s vlastným menom
zaručujeme len online prihláseným účastníkom najneskôr do 20. apríl !!!
UPOZORNENIE8 Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník či iné osoby!
Od 07.05.2018 už nie je možná úhrada cez účet. Originálnu pamätnú účastnícku medailu garantujeme
prvým 1000 riadne prihláseným účastníkom s vyplateným štartovným
UPOZORNENIE 9 Platba na mieste je za zvýšený poplatok 10 €, a to len vo výnimočných situáciach po
včasnom nahláseni sa na tel. čísle: 0915 895 860 a zaradení do špeciálneho zoznamu.
UPOZORNENIE 10 Výsledný čas v detských kategóriach sa meria len prvým trom účastníkom ktorý
dobehnú do cieľa
UPOZORNENIE 11 Všetci účastníci na podujatí štartujú na vlastnú zodpovednosť ! Pred samotným
štartom odporúčame absolvovať lekársku prehliadku a zdravotné poistenie.
UPOZORNENIE 12 Pri prezentácii je každý povinný odovzdať podpísané tlačivo "Prehlásenie o
zdravotnom stave a osobnej zodpovednosti" Bez neho nie je štart možný!
UPOZORNENIE 13 Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na mejetku alebo zdraví súvisiace s
cestou , pobytom a účasťou pretekára sa športovom podujatí.
UPOZORNENIE 14 Pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a to podľa príslušného
ustanovenia zákona č.8/2019Z z.o cestnej premávke
UPOZORNENIE 15 Účastníci podujatia, ktorí odhodia odpad mimo určených zón, budú diskvalifikovaný.
UPOZORNENIE 16 Beží sa za každého počasia !
UPOZORNENIE 17 Účastnícka medaila sa odovzdáva každému až po dobehnutí do cieľa

