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Pravila in pogoji sodelovanja v  tekaški skupini UNICEF na 20. Ljubljanskem maratonu  
 
Pravila in pogoji sodelovanja v tekaški skupini UNICEF na 20. Ljubljanskem maratonu določajo 
postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v tekaški skupini UNICEF. Udeleženec 
tekaške skupine UNICEF je lahko vsak, ki se strinja s pravili in pogoji sodelovanja. 
 
Organizator tekaške skupine UNICEF je Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 
Ljubljana. Tekaška skupina UNICEF bo združena za otroke tekla na 20. Ljubljanskem maratonu, 
ki bo 25. 10. 2015 v Ljubljani. V tekaški skupini UNICEF lahko sodelujejo vsi, ki se bodo od 
28. julija 2015 do 15. avgusta 2015 prijavili prek spletne strani www.unicef.si in do 15.  
avgusta 2015 plačali prijavnino v znesku 35 EUR.  
 
UNICEF Slovenija je 28. julija 2015 prijavil skupino tekačev UNICEF organizatorju 20. 
Ljubljanskega maratona in se zavezuje, da bo najkasneje 18. avgusta 2015 prijavil na tek vse, 
ki se bodo do 15. avgusta 2015 prijavili in vplačali prijavnino za  tekaško skupino UNICEF.  
Vsi prijavljeni udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v tekaški skupini UNICEF, bodo 
prejeli tekaško majico UNICEF, Matej Bunderla, profesor športne vzgoje in trener fitnesa, pa bo 
udeležencem dvakrat tedensko pošiljal priporočila za vadbo po elektronski pošti. 
 
Vsi prijavljeni tekači, ki bodo na prijavnici na spletni strani www.unicef.si označili, da želijo 
kandidirati v žrebu za sodelovanje v tekaški skupini Mateja Bunderla, bodo sodelovali v  žrebu. 
Žreb bo potekal  v ponedeljek, 17. avgusta 2015 ob 11. uri, na sedežu Slovenske fundacije za 
UNICEF. Komisija bo z žrebom izbrala pet udeležencev, ki se bodo lahko brezplačno udeležili 
skupinskih vadb v tekaški skupini Mateja Bunderle vsak torek in petek od 18h do 19h na 
Kodeljevem v Ljubljani. Vadba se prične v torek, 18. avgusta 2015.  
 
Komisija ima tri člane:  
Tomaž Bergoč, izvršni direktor Slovenske fundacije za UNICEF, 
Matej Bunderla, zasebni športni delavec, 
Aljaž Seliškar, direktor projektov v podjetju Directa, d. o. o. 

Izid žrebanja bo 17. avgusta 2015 objavljen na spletnem mestu www.unicef.si, izžrebani 
kandidati bodo isti dan o tem obveščeni po elektronski pošti.  
 
S prijavo v tekaško skupino UNICEF udeleženci dovoljujejo, da lahko Slovenska fundacija za 
UNICEF njihove podatke uporablja za prijavo in obveščanje o skupini tekačev UNICEF,  
pošiljanje gradiv, statistično obdelavo, trženjske raziskave ter da jih hrani in obdeluje z 
namenom zbiranja sredstev za pomoč otrokom v državah v razvoju ter informiranja o svojem 
delu. Hkrati udeleženci dovoljujejo, da Slovenska fundacija za UNICEF posreduje elektronske 
naslove prijavljenih tekačev trenerju Mateju Bunderli. Mateju Bunderli prijavljeni tekači dovolijo 
obveščanje o treningih in svetovanje pri pripravah na tek po elektronski pošti.  
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Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator tekaške skupine UNICEF. Pri utemeljenih 
pritožbah se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem 
obvestil udeleženca. 
 
Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki na strani 
javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih pri organizaciji tekaške skupine 
UNICEF udeležence obveščal prek elektronske pošte in z objavami na spletnem mestu 
www.unicef.si. 
 
UNICEF Slovenija ni odgovoren za okvare omrežja in ne odgovarja za tehnične napake, ki 
lahko nastanejo kot posledica nesprejete prijave.  

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s tekaško skupino UNICEF je dokončna in 
velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 

Ljubljana, 28. 7. 2015
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