Razpis za celoletno rekreativno akcijo »Junaki Krvavca«
NAMEN PRIREDITVE:
Turistična kmetija in okrepčevalnica Brunarica Sonček na Krvavcu organizira in vabi k
sodelovanju ljubitelje narave in rekreacije-pohodništva, kolesarjenja in smučanja.
KAKO BO AKCIJA POTEKALA:
● Pričetek akcije Junaki Krvavca bo 23.9.2018 Prijave (članarina) se sprejema v
Brunarici Sonček na Krvavcu vsak vikend med 8.30-17.00
● Prijavnina za celoletno akcijo je 20,00 €.
● Pravico do sodelovanja v akciji »Junaki Krvavca« imajo posamezniki, tako moški kot
ženske, ne glede na starost, ki so telesno in kondicijsko sposobni premagovati vzpon
do Brunarice Sonček na Krvavcu v obliki hoje, kolesarjenja ali enodnevnega
smučanja. Telesna aktivnost mora trajati vsaj 1 uro od štarta do cilja. Vpis v knjigo je
možen samo enkrat na dan.
Trase in način aktivnosti:
-

-

POHODNIŠTVO je možno iz vseh smeri po gozdnih poteh, planinskih poteh ali javni
cesti iz doline.
KOLESARJI se vzpenjajo po obstoječi asfaltni cesti iz Grada pri Cerkljah , poteka
mimo Stiške vasi in Ambroža pod Krvavcem, nato približno po makadamski cesti od
Jezerc do Gospince, zgornja postaja gondolske žičnice, ki je v neposredni bližini
Brunarice Sonček.
SMUČARJI se vpisujejo v času smučarske sezone, vpis velja tudi za turno smučanje
na Krvavcu.

PRIZNANJA IN NAGRADE
1. »Junak Krvavca« postane posameznik, ki od 23.9.2018 do 21.9. 2019 opravi več kot
52 podvigov z vpisom v knjigo v Brunarici Sonček .To je v povprečju minimalno
enkrat na teden. S tem podvigom in nazivom »Junak Krvavca« prejme spominsko
majico.
2. Prvi trije udeleženci v moški in ženski konkurenci prejmejo pokal.
3. Absolutni zmagovalec z največjim številom opravljenih akcij ter vpisom v knjigo
udeležbe, prejme prestižno nagrado - sezonsko tedensko smučarsko kartoza
smučiščeKrvavec.
4. Na zaključni prireditvi, ki bo na nedeljo 22.9.2019 pred Brunarico Sonček na Krvavcu
bomo podelili nagrade in pokale.
Za vse dodatne prireditve bo organizator poskrbel za pravočasno objavo tako na internetu kot
na oglasni deski v Brunarici Sonček.

OSTALI POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI »JUNAKI KRVAVCA« KOT NA
DODATNIH PRIREDITVAH
-

-

Vsi udeleženci se vključujejo v celoletno športno rekreativno udejstvovanje v akciji
»Junaki Krvavca« prostovoljno v mejah svojih psihofizičnih sposobnostih. Po svojih
zmožnostih načrtujejo tako število kakor intenzivnost posamezne akcije. Vsak
posameznik mora vedeti za svoje zdravstveno in kondicijsko stanje. Organizator ne
sprejema nikakršne odgovornosti za morebitne zdravstvene ali nezgodne primere v
času posamezne akcije.
Vsi udeleženci se morajo v času akcije držati cestno prometnih predpisov reda in
varnosti na smučišču in ekološkega varstva narave.

ZAKJUČEK PRIREDITVE
-

Zaključek celoletne prireditve »Junaki Krvavca« bo predvidoma 22.9.2019 pred
Brunarico Sonček na Krvavcu.
Ob tej slovesnosti se bodo podelila vsa priznanja in nagrade.
Poskrbljeno bo tudi za kulturno zabavni program in kulinarično postrežbo.

Podrobnejše in informacije lahko pridobite na tel. številki 041 204 563 .

Vabljeni k sodelovanju !
Brunarica Sonček

