ČASOVNICA PROGRAMA DNE 12. 5. 2018 – “TEK V LIPICI”:
7.30h – 9.00h: registracija in prevzem štartnih številk;
9.00h – 9.30h: otvoritev prireditve, ogrevanje tekačev-ic;
9.00h - 12.00h: varstvo otrok (spoznavanje kobilarne, udeležba na delanicah, animacijske vsebine);
9.30h: start teka na 5 km;
10.15h: start teka na 10 km;
12.00h – 13.00h: podelitev nagrad zmagovalcem;
13.00h – 14.00h: druženje na poligonu za ozaveščanje videčih o življenju slepih in slabovidnih;
13.00 - 16.00h: zabavno animacijski program s piknik festom;
15.00 – 16.00h: predstava z lipicanci (predstava odpade v primeru slabega vremena);

￼￼

ČAS PRIJAV:
Prijave so možne v spletni prijavnici na www.tekvlipici.si do petka 11. maja 2018 do 12h ter na dan teka
od 7.30h do 9.00h v prijavnem šotoru. Število tekačev-ic je omejeno.

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V soboto, 12. 05. 2018 od 7.30h dalje v prijavnici na štartu teka. Vsak prijavljen tekač-ica bo prejel-a:
- štartno številko s čipom za enkratno uporabo
- vstopnico v kobilarno
- spominsko majico
- enolončnico, »Primorsko joto«
- kozarec domačega piva Mahnič
- kupone s popusti za oglede turističnih znamenitosti na Krasu.

VARSTVO OTROK
V času tekaškega dela prireditve od 9.00h do 12.00h bo brezplačno poskrbljeno tudi za varstvo Vaših
otrok. Animatorji dogodka bodo seznanili otroke z delovanjem in vsebinami kobilarne,
z delavnicami, ki bodo v teku ter z ostalimi predvidenimi animacijskimi vsebinami.

DOBRODELNOST
Tek v Lipici je dobrodelna prireditev v okviru vseslovenske akcije Lions klubov Tečem, da pomagam.
S prijavo na tek bomo Lions klubi Primorske cone v Lipici zbirali prostovoljne prispevke za donacijo
sredstev ranljivi skupini, ki jo bomo določili v času priprav na dobrodelni dogodek. Predstavnike ranljive
skupine bomo povabili na dogodek, hkrati pa bomo ob zaključku dogodka predstavili višino zbranih humanitarnih sredstev.
Vljudno Vas prosimo, da po svojih močeh prispevate k organizaciji dobrodelne prireditve in na ta način
omogočite pomoč osebam, ki so pomoči potrebne..

TEKAČI-CE!
PRIJAVITE SE NA TEK
S PLAČILOM DOBRODELNEGA PRISPEVKA:

Priporočena višina prispevka je 20,00 EUR.
Vplačilo prostovoljnih prispevkov se izvede na TRR Lions kluba Sežana, Lipica 5, 6210 Sežana:
SI56 1010 0003 4953 363 (BANKA KOPER) preko spletne banke,
z UPN obrazcem (plačilnim nalogom - »položnico«).
Namen plačila: “ime in priimek” prijavljenega tekača/ice
Sklic: 99 2018

OBISKOVALCI IN DONATORJI
DONIRATE LAHKO TUDI V KOLIKOR NE TEČETE ALI
SE DOGODKA NE UTEGNETE UDELEŽITI:
Prostovoljne prispevke za ranljivo skupino bomo zbirali poleg prispevkov preko prijav tekačev-ic tudi na
na prizorišču dogodka s prijavami tekačev-ic na dan prireditve in na sami prireditvi, kjer bodo donacijska sredstva lahko preko srečelova prispevali tudi ostali obiskovalci dogodka.
V kolikor se dogodka ne boste imeli priložnosti udeležiti in bi želeli prispevati svoj delež za pomoč ranljivi skupini lahko nakažete vašo donacijo na tekoči račun Lions kluba Sežana:
TRR Lions kluba Sežana, Lipica 5, 6210 Sežana: SI56 1010 0003 4953 363.
Namen plačila: “dobrodelni prispevek”, Sklic: 99 2018

OBISKOVALCI PRIREDITVE
OBVEZEN NAKUP VSTOPNICE ZA VSTOP V KOBILARNO LIPICA,
KI BO NA VOLJO PO CCA. 50 % ZNIŽANI CENI:
￼￼￼￼￼￼￼

Prireditev bo v celoti izpeljana znotraj Kobilarne Lipica, s tem, da vhod v kobilarno brez nakupa
vstopnice, ki med drugim vključuje tudi zavarovanje obiskovalcev, žal ne bo mogoč.
Pri organizaciji prireditve se tako nismo mogli izogniti nakupu vstopnic s strani obiskovalcev, ki bodo
spremljali tekače-ice, bo pa Kobilarna Lipica v ta namen na dan teka v Lipici bistveno znižala redne
cene vstopnic za vse obiskovalce kobilarne, in sicer za več kot 50%. Cene vstopnic v kobilarno znašajo:
- za odrasle 10€,
- za otroke od 3-14 let 6€
- za najmlajše do 3 let 1€.
Z nakupom vstopnice za obisk kobilarne bo vsem obiskovalcem omogočen dostop in ogled vseh
vsebin, ki se bodo na dan prireditve odvijale v kobilarni.
V primeru slabega vremena bo prizorišče dogajanja prestavljeno v pokrito dvorano, v jahalnico, kar pomeni,
da v tem primeru predstava s konji odpade, hkrati pa bo tudi cena vstopnic za obiskovalce nižja.

DODATNE INFORMACIJE:
spletna stran: www.tekvlipici.si
e-pošta: info@protime.si
kontaktne številke:
031 379 122 (Domen Žnidarič, Protim.e) ,
041 664 412 (Borut Podgornik, Protim.e)
041 391 075 (Drago Kreš, Lions klub Sežana)
￼

