PRIJAVNICA ZA
OSKARJEV TEK
Ime:
Priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:

Država:

Leto rojstva:				

Spol:

✔ Deklica

Deček

Podatki o skrbniku otroka na dm Oskarjevem teku:
Ime:		
Priimek:
Mobilni telefon:
E-naslov:
Sodelujem kot tekačica na 15. dm tek za ženske:

Da

✔

Ne

Podpis:
			
Razvrstitev
Oskarjev v 4 starostne skupine:

✔

2–3 leta (letnik 2018–2017)

7–9 let (letnik 2013–2011)

4–6 let (letnik 2016–2014)

10–12 let (letnik 2010–2008)

Prijava na otroški tek je brezplačna in je mogoča za otroke od 2 do 12. let do zapolnitve mest. Prijava na Oskarjev tek poteka do 23. 5. 2020 v dm prodajalnah
ter do 30. 5. do 9. ure na spletni strani www.tekzazenske.si in nato še v soboto, 30. 5. 2020, od 7.30 do 10.30 na prizorišču. Otroci se lahko udeležijo teka le z
majčko in zapestnico za ustrezno starostno kategorijo. Prevzem majčk in zapestnic za otroški tek bo mogoč pred tekom na več lokacijah, ki so objavljene na www.
tekzazenske.si v petek, 22. in soboto, 23. maja 2020 ter na prizorišču na dan dogodka, 30.5.2020 od 7.30 do 10.30. Prevzem je mogoč le z osebnim dokumentom
otroka, iz katerega je razvidna starost otroka. Prevzem darilnih vrečk za otroški tek bo mogoč le po končanem otroškem teku z otrokovo zapestnico na prizorišču.
S podpisom dovoljujem, da družba dm drogerie markt d. o. o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana in organizator Pristop d. o. o., uporabljata dane
podatke za prilagoditev dogodka za prihodnje leto. Sodelovanje na 15. dm teku za ženske je na lastno odgovornost in v okviru lastnih zmožnosti glede
na zdravstveno stanje. Prireditev bo ob vsakem vremenu.
Ž elim prejemati e-novice povezane s prireditvijo dm tek za ženske.
Želim prejemati obvestila o ponudbi dm drogerie markt d. o. o.
Soglasja lahko kadarkoli prekličete na naslovu družbe dm drogerie markt d. o. o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana
ali nam to sporočite na elektronski naslov prijava@tekzazenske.si.

