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Bližina        športa

OB 9., 9.30 IN 10. URI

11. EUROPARKOV

KOLESARSKI 
MARATON
SOBOTA, 25. MAJ 2019

Tri različno zahtevne trase: 
družinska (12 km), ravninska (41 

km), razgibana (68 km)
. . .

Pester spremljevalni program
. . .

Sejem koles in kolesarske 
opreme

. . .

Hervisov sejemski popust na 
kolesa

. . .
Otroški kolesarski poligon

Skočite na kolo in se nam pridružite na izjemnem športno-

zabavnem dnevu v najboljši družbi. Tudi letos v Europarku 

organiziramo že tradicionalni kolesarski maraton. S svojo 

družino, prijatelji in drugimi rekreativnimi kolesarji se boste 

izpred Europarka zapeljali po izbrani trasi ter preživeli 

odličen dan po kolesarskih poteh v Mariboru in okolici. 

Pridružite se veliki kolesarski evforiji ali pa le na zabavnemu 

delu programa, s katerim bomo pričakali naše kolesarje v 

cilju. Vzdušje bo v vsakem primeru imenitno!

Maratonci bomo tudi letos dobrodelni. Zbrana sredstva 

prijavnin bomo podarili Društvu HUMANITARČEK.

Prijave in informacije v informacijski pisarni Europarka. 

Pokličete lahko na telefonsko številko 

02 320 82 10 ali na 041 775 175. 

Več informacij tudi na www.europark.si

Osvoji 
GLAVNO 

NAGRADO
Električno 

kolo



Na 11. Europarkovem rekreativnem 
družinskem kolesarskem maratonu vas 
čakajo:

•  organizirano vodenje in tehnična 
pomoč,

• malica in pijača,

• zabavni program za otroke in odrasle,

•  nagradno žrebanje s privlačnimi 
nagradami.

PRIJAVNINA:

• odrasli: 4 €

• otroci do 14 let: 2 €

Izpolnjeno prijavnico oddate v 
informacijski pisarni Europarka do četrtka, 
23. 5. 2019, kjer tudi poravnate prijavnino.

Zbrana sredstva prijavnin bomo podarili 
Društvu Humanitarček.

Otroci do 16. leta starosti lahko kolesarijo v 
spremstvu in s pisnim dovoljenjem staršev. 
Za vas smo pripravili tudi predstavitev 
koles in kolesarske opreme prodajalne 
Hervis. 
V primeru dežja bo alternativni dan za 
kolesarski maraton v nedeljo, 26. 5. 2019.

Za več informacij obiščite  
www.europark. si, pokličite v 
informacijsko pisarno Europarka na 
številko 02 320 82 10 ali  
Bojana Šušteršiča na 041 775 175.

MARIBORSKA REKREATIVNA POT
RAVNINSKA POT (do Račkih ribnikov in 
nazaj), pribl. 41 km 

Pričetek kolesarjenja: ob 9. uri

EUROPARK > Pobreška cesta > Nasipna 
ulica > Zagrebška cesta > Kavčičeva ulica 
>Zolajeva ulica > Bohova > Letališka 
cesta > Orehova vas > Križna pot > 
Brezula > Zgornja Gorica (POSTANEK - 
TAL2000) > Ptujska cesta > Rače > Račka 
cesta > Mariborska cesta (Slivnica) > 
Hoče > Bohova> Tržaška cesta> Titova 
cesta > EUROPARK

Postanek v Botaničnem vrtu TAL 2000 – 
predstavitev botaničnega vrta.

REKREATIVNI MARATON
VZPONI IN SPUSTI, pribl. 68 km, 370 v.m.

Pričetek kolesarjenja: ob 9.30 uri

EUROPARK > Pobreška cesta > Melje 
> Malečnik > Vodole > Dragučova 
> Pernica >Ložane > Zamarkova > 
Lormanje > Šetarova > Sp. Voličina > 
Selce > Rogoznica > Janežovci > Ptuj > 
po Dravski kolesarski poti (Orešje–Johe-
Sp. Duplek-Trčova-Celestrina-Malečnik) 
do Melja > EUROPARK
Spremstvo in varovanje omenjene 
trase se dopolnjuje z dodatnimi vozili, 
reševalcem – motoristom, motoristi 
spremljevalci.

MARIBORSKA DRUŽINSKA POT
(ob desnem in levem bregu reke Drave, s 
prečkanjem hidroelektrarne Mariborski 
otok), pribl. 12 km 

Pričetek kolesarjenja: ob 10. uri

EUROPARK > Pobreška cesta > Ruška 
cesta >  do elektrarne Mariborski otok 
(POSTANEK) >  prečkanje  Drave >  ob 
Dravi nazaj do Koblarjevega zaliva > 
Lent (POSTANEK) > pod Kolosejem do 
dvoetažnega mostu > prečkanje Drave > 
Pobreška cesta > EUROPARK.
Postanek pri STARI TRTI – 5 minut: 
predstavitev Stare trte, splavarstva na 
Dravi in starega dela Maribora.

INFORMACIJE > PRIJAVE > ŠTARTNO MESTO > DRUŽABNO SREČANJE

PRIJAVNICA – 11. EUROPARKOV KOLESARSKI MARATON 

Ime in priimek: 

Spol (obkrožite):     Ž        M     OTROK      Dan, mesec in leto rojstva:

Ulica in hišna številka: 

Pošta in poštna številka: 

E-naslov:  Telefon: 

S pogoji obdelave osebnih podatkov ter pravili nagradne igre se strinjam       DA          NE

Podpis udeleženca:      Za otroke podpis skrbnika:

SOBOTA, 25. 5. 2019, OB 9., 9.30 IN 10. URI
Zbirno mesto in zaključek vseh treh kolesarskih poti: EUROPARK Maribor – pred vhodom v Europark z južne strani

Potrjujem svojo fizično in psihično pripravljenost za udeležbo na 11. Eu-
roparkovem kolesarskem maratonu 2019. Kolesarjenja se bom udeležil/a 
prostovoljno in na lastno odgovornost. Za škodo povzročeno med kolesarji 
ali do tretje osebe odgovarjam sam/a. Upošteval/a bom vse cestne predpise 
in vsa navodila organizatorja. Pri kolesarjenju bom uporabljal vso predpi-
sano kolesarsko opremo, vključno s kolesarsko čelado. Vsi osebni podatki 
na prijavnici so verodostojni in jih organizator lahko uporabi v trženjske 
namene. Udeleženec/-ka 11. Europarkovega kolesarskega maratona s pod-
pisom dovoljuje, da lahko organizator fotografije iz dogodka 11. Europar-
kov kolesarski maraton kadarkoli uporabi v medijih, ki jih izbere Europark. 
Podjetje EUROPARK d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 
Ljubljana, organizira dogodek in nagradno igro »11. EURO-
PARKOV KOLESARSKI MARATON« in v ta namen vodi, 
vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posamezni-
kov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
EUROPARK d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke za v nadaljevanju 
navedene namene, udeleženec pa s podpisom predmetne izjave podaja 
soglasje k obdelavi podanih osebnih podatkov za te namene: za izvedbo 
dogodka, za izvajanje nagradne igre, izdajo nagrade, obračun dohodnine 
nagrajenca, za namene marketinškega obveščanja posameznika ter pro-
mocije nakupovalnega središča. Za namene kontaktiranja posameznik 

dovoljuje uporabo elektronske pošte in telefona. Za namene marke-
tinškega obveščanja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte, 
imena in priimka, pri čemer EUROPARK d.o.o. pošilja personalizirane 
novice nakupovalnega središča Europark v rednih časovnih presledkih do 
1 teden. Davčna številka se uporabi za obračun dohodnine nagrajenca. 
Soglašam tudi s tem, da se datum rojstva v primeru dobitka v nagradni 
igri uporabi za preverjanje moje starosti. Vrste osebnih podatkov v zbirki: 
ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka, elektronska pošta, podpis, 
rojstni datum, fotografija, videoposnetek, starost. Nadalje soglašam s tem, 
da se dogodek foto in videodokumentira ter da se izdelani foto in video-
posnetki, na katerih se lahko nahaja tudi moja podoba neodplačno objavi 
na komunikacijskih kanalih Europarka (navedeni so v naslednjem odstav-
ku). Navedene podatke lahko organizator dogodka in nagradne igre in z 
njim povezana podjetja obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve 
posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. 
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda 
in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahte-
va trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov z 
učinkom od dneva zahteve posameznika za preklic dalje. Preklic privolitve 
posameznik posreduje na zgoraj navedeni naslov organizatorja nagradne 
igre. 

V primeru, da sem zaradi sodelovanja v nagradni igri prejel nagrado, so-
glašam nadalje s tem, da se moje ime in priimek, tako kot tudi moj sli-
kovni in zvočni zapis časovno in krajevno neomejeno in brez zahtevanega 
plačila objavi v marketinške in reklamne namene v povezavi z nagradno 
igro ter promocijo nakupovalnega središča Europark v časopisu nakupo-
valnega središča, na spletni strani nakupovalnega središča, na FB strani 
nakupovalnega središča in na Instagramu nakupovalnega središča, kot 
tudi na reklamnih letakih in drugih tiskanih medijih, ki so v povezavi s 
Europarkom. Soglašam s tem, da se lahko foto in videodokumentira tako 
podelitev nagrade kot tudi sama izvedba nagrade (podelitev desetakov) ter 
se izdelani foto in videodokumenti objavljajo na prej navedenih medijskih 
kanalih v promocijske namene nakupovalnega središča za neomejeno ob-
dobje in neodplačno. Moji osebni podatki se sicer ne posredujejo tretjim 
osebam, z izjemo za prej navedene primere ter pooblaščenemu izvajalcu za 
izvedbo nagrade, izdelavo videodokumentacije nagradne igre in nagrade 
ter za izvedbo pošiljanja elektronskih novic. Privolitev s temi pogoji obde-
lave osebnih podatkov je pogoj za prevzem nagrade.
Nagradna igra se bo izvajala skladno s Pravili nagradne igre »11. EU-
ROPARKOV KOLESARSKI MARATON«, ki so objavljena na spletni 
strani nakupovalnega središča Europark. S podpisom podajate soglasje h 
opredeljenim pravilom nagradne igre. 


