
 

 
 

21. Mali Kraški maraton  

Razpis 
Otroški teki 2023 

KRAJ PRIREDITVE 

Sežana, Športni park 

 

DATUM IN ČAS PRIREDITVE 

Nedelja, 26.3.2023  
 9:30 ⇒Lipicanec - mladi kraški maraton - od 7. do 9. razreda - 1.600 m, 
 9:45 ⇒Podkev za srečo - mini maratonček - od 4. do 6. razreda - 1.200 m, 
 9:55 ⇒Lipov list - tek za šolske otroke od 1. do 3. razreda - 550 m, 
 10:05 ⇒Žrebiček - tek za predšolske otroke - 400 m, 
 10:20 ⇒Tek mladih – dijaki/dijakinje – 1.700 m,  

 

 

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC 

 Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
 

PRIJAVA IN PRIJAVNINA 
 

Vsi otroški teki so BREZPLAČNI, obvezna pa je PRIJAVA na spletni strani www.sport-sezana.com do 
23.3.2023 

Na voljo je omejeno število brezplačnih prijav za otroške teke.  
Otroci prejmejo: personalizirano štartno številko, brezplačno vstopnico v Kobilarno Lipica, majico ter 
vodo in medaljo v cilju. 
Otroci, ki so prijavljeni na OTROŠKI tek prejmejo svojo kuverto v kateri sta štartna številka in majica. 
Naprošamo, da kuverte dvignete na stojnici OTROŠKI TEKI.  
Vsi otroci, ki so prijavljeni v VARSTVO naj kuverto s štartno številko prevzamejo na STOJNICI – otroški 
teki. 
Vse starše predšolskih otrok naj opomnimo, da se na teku lahko pridružijo svojim malčkom in jih 
spremljajo. 

TRASA PROGE 

Trasa proge je ravninska. Start in cilj teka bosta na v Športnem parku Sežana, proga pa bo 
potekala v njegovi neposredni bližini. Skice tras so na voljo na spletni 
strani www.kraskimaraton.si 

 Lipicanec - Mladi kraški maraton (7-9) - 
https://www.bikemap.net/en/r/5597940/#16.29/45.705995/13.867995 

 Podkev za srečo - Mini maratonček (4-6) 
https://www.bikemap.net/en/r/5597930/#16.76/45.705959/13.869048 



 

 
 

 Lipov list - tek za šolske otroke (1-3) 
https://www.bikemap.net/en/r/5597882/#17.95/45.706808/13.870566 

 Žrebiček - tek za predšolske otroke  
https://www.bikemap.net/en/r/5597911/#18.55/45.7066877/13.8703141 

 Tek mladih – tek za srednješolce 
https://www.bikemap.net/en/r/12408212/#15.37/45.706382/13.866988 
 

 

Program otroških tekov: 

Ura  

8.30 - 10.00 Prevzem številk  
9:30 Lipicanec - mladi kraški maraton - od 7. do 9. razreda - 1.600 m, 
9:45 Podkev za srečo - mini maratonček - od 4. do 6. razreda - 1.200 m, 
9:55 Lipov list - tek za šolske otroke od 1. do 3. razreda - 550 m, 
10:05 Žrebiček - tek za predšolske otroke - 400 m 
10:20 Tek mladih – dijaki/dijakinje – 1.700 m 
 

 

 

MERJENJE ČASA 

Rezultati se ne merijo. 

NAGRADE 

Vsi ki pretečejo ciljno črto prejmejo spominsko medaljo.  

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona bo dežurna zdravniška 
služba. 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA 

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene 
prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki 
prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si 
organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. 
Prijavljeni z izvedeno prijavo organizatorju dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov, 
ki jih vnese pri prijavi. Vsi podatki, ki jih prijavljeni navede v prijavi, so namenjeni le prijavi in 
niso posredovani v druge namene ali tretji osebi. Podatke, ki jih je prijavljeni ob prijavi vnesel 
v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, trajno hranimo. Ob 
morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo udeleženec ali 
njegov zakoniti skrbnik potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi, 
resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško 
pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. 
Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja 
ne bo zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji 
prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega 



 

 
 

obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke 
udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 
št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove 
navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za namene statistične 
obdelave. 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 

 
www.     kraskimaraton.si 
E:     info@kraskimaraton.si 
T (Slo):      +386 (0)5 730 14 80 
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana  
 

 
  


