
Izpolni prodajalna

Št. karte:     

Št. poslovalnice:

S podpisom se strinjam s splošnimi pogoji dm teka za ženske. Sodelovanje na 16. dm teku je na lastno odgovornost in  v okviru lastnih zmožnosti glede na 
zdravstveno stanje. Prireditev bo v vsakem vremenu. Izpolnjeno prijavnico oddajte v prodajalni dm.

  Želim 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.

Za več  informacij o 16. dm teku obiščite dm spletno stran ter uradne družbene kanale Instagram in Facebook. Vsi prijavljeni boste o morebitnih 
spremembah ažurno obveščeni preko novičnika.

Pri organizaciji našega največja dogodka nas bo tako kot do zdaj vodila skrb za zdravje in varnost vseh zaposlenih, sodelujočih na projektu in udeležncev 
teka, zato bomo 16. dm tek jeseni izvedli na način, ki ga bodo takratni ukrepi dopuščali.

Organizator dm teka si pridružuje pravico do kakršnihkoli sprememb zaradi morebitnih vladnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Spol:           Ž  M

Ime: 

Priimek: 

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:     Država:

Leto rojstva:     E-naslov: 

Velikost majice:  S     M     L     XL     XXL     XXXL
Izbira velikosti majice je obvezujoča, zato svetujemo, da izberete primerno konfekcijsko številko. Majic v času prevzemov ali na prizorišču ne bo mogoče zamenjati.

PRIJAVNICA

Datum prijave:      Podpis:

Lokacija prevzema startne številke: 
 Citypark (Ljubljana)  Center Vič (Ljubljana)  Europark (Maribor) 
 Citycenter (Celje)  Supernova (Kranj)  Suprenova (Nova Gorica)  
 Supernova (Novo mesto)  dm prodajalna, Mercator center (Koper)*

*Opozorilo: V primeru, da označite prevzem v Kopru, je lokacija za prevzem startnega paketa (darilna vrečka s knjižico kuponov, majica, startna 
številka s čipom) zavezujoča. To lokacijo lahko izberete samo do 23. 5., saj bodo ti paketi vnaprej poimensko pripravljeni in dostavljeni v prodajalno. 
Če boste prevzem v Kopru izbrale kasneje ne moremo zagotoviti prevzema na tej lokaciji.
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