
Ime:                            

Priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Datum rojstva:

Ime:                            

Priimek:

Mobilni telefon:

E-naslov:

Podpis:

Podatki o skrbniku otroka na dm Oskarjevem teku:

Razvrstitev Oskarjev v 4 starostne skupine:

Razdalja teka: 400 m

   

2–3 leta (letnik 2015–2014)      

4–6 let (letnik 2013–2011)      

7–9 let (letnik 2010–2008)

10–12 let (letnik 2007–2005)

Prijava na dm Oskarjev tek je brezplačna in poteka do 20. 5. 2017 v vseh prodajalnah dm ter na prizorišču v parku Tivoli, v petek, 26. 5. 2017 od 
13.00 do 18.00 in v soboto, 27. 5. 2017, od 7.30 do 10.30. Otroci se lahko udeležijo Oskarjevega teka le z majčko in zapestnico za ustrezno starostno 
kategorijo. Prevzem majčk in zapestnic bo mogoč pred tekom v trgovskih centrih 19. in 20. 5. 2017 pred prodajalnami dm ter v parku Tivoli dan pred 
dogodkom 26. 5. 2017 od 13.00 do 18.00 in na dan dogodka 27. 5. 2017 od 7.30 do 11.00. Prevzem je mogoč le z osebnim dokumentom otroka, iz 
katerega je razvidna starost otroka. Prevzem darilnih vrečk bo mogoč le po končanem Oskarjevem teku z otrokovo zapestnico na prizorišču v parku 
Tivoli.
S podpisom dovoljujem, da družbi dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, uporablja osebne podatke  
otroka in skrbnika za analizo prireditve 12. dm tek za ženske ter za obveščanje o ponudbi dm drogerie markt d.o.o. Sodelovanje 
na 12. dm teku za ženske je na lastno odgovornost in v okviru lastnih zmožnosti glede na zdravstveno stanje. Prireditev bo ob 
vsakem vremenu. Privolitev lahko kadarkoli prekličete na navedenem naslovu družbe dm drogerie markt d.o.o. 

       Označite tukaj, če ne želite dati soglasja k uporabi vaših podatkov.

PRIJAVNICA ZA OSKARJEV TEK 
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