
Pravila Šole teka Modrih novic 
 
Organizator "Modre šole teka" je izdajatelj Modrih novic, 
podjetje IR image d.o.o., Medvedova ulica 25, Kamnik. 
 
Organizatorjev pogodbeni partner, podjetje Victus d.o.o., Nova ulica 24, 2000 
Maribor oziroma Bodifit Domžale in Kamnik bo neposredni izvajalec strokovno 
vodenih fitnes in tekaških treningov. 
 
Kandidati se prijavijo do 22. aprila 2022 z izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena na 
www.modre-novice.si. 
 

V projektu lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v eni 

izmed občin, ki jih Modre novice pokrivajo: Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin ali 

Komenda, in vsi, ki sprejemajo pravila sodelovanja. 
 
Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno 
izkazovale starost nad 18 let. 
 
S tem, ko se uporabnik prijavi k sodelovanju, organizatorju dovoli dostop in zbiranje 

podatkov sodelujočega. 

 
S sodelovanjem v projektu udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in 
hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov(ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
 
Osebni podatki, ki se zbirajo so: GSM številka, elektronski naslov, ime in priimek, 
naslov in rojstni podatki. (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07). 
 
Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od prijavljenih, 
uporabljal izključno za namene izvedbe Modre šole teka. 

 

Vsak sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da ta preneha uporabljati 

njegove osebne podatke. 
 
Organizator bo skupaj s pogodbenim partnerjem izmed prispelih prijav izbral do 
petindvajset oseb, ki se bodo pridružile udeležencem lanske Šole teka, ki bodo 
potrdili sodelovanje (do trideset oseb). Oblikovali se bosta dve skupini udeležencev, 

začetna in nadaljevalna. Obe skupini bosta dvakrat tedensko izvajali vodene treninge 

posebej v Domžalah in posebej v Kamniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.modre-novice.si/


 
Udeležencu organizator in izvajalec nudita: vodene treninge dvakrat tedensko, 
posvetovanje s trenerjem, vodenje tekaškega dnevnika, izvedbo osnovnih meritev, 

obveščanje o poteku treningov, izobraževalne teme, opremo (2x majica, 1x hlače). Če 

se bo udeleženec od 17. 5. 2022 do vključno 19. 8. 2022 udeležil najmanj 50 % 
treningov, bosta organizator in izvajalec poskrbela za prijavo in plačilo prijavnine za 
udeležbo na Ljubljanskem maratonu 23.10.2022. 
 
Udeleženec Modre šole teka poravna kotizacijo za udeležbo v višini 180 € preko TRR 

po prejemu izdanega računa. 

 

Vsak udeleženec pri izvajalcu poravna tudi članarino v višini 10 €, za kar ima na voljo 

neomejene vadbe v centrih Bodifit za obdobje trajanja Modre šole teka. 
 
Udeleženec se zaveže, da se bo redno udeleževal treningov v predvidenem obsegu 
dvakrat tedensko v obdobju od 17. 5. 2022 do 23. 10. 2022. 
 

Natančnejše pravice, odgovornosti in dolžnosti med organizatorjem in udeležencem 

Šole teka Modrih novic bodo opredeljene in zapisane v pogodbi o sodelovanju. 
Pravila začnejo veljati z dnem 22. 4. 2022. 

 
Ukrepi za varno vadbo: 
 
Skladno s priporočili NIJZ bomo pri izvajanju treningov šole teka upoštevali vse ukrepe, 
ki bodo trenutno veljavni. 
 
Med treningom ohranjamo razdaljo vsaj 2 metra. Higiena kašlja je obvezna. V primeru 
poslabšanja epidemiološkega stanja v državi in posledične zaostritve ukrepov, se 
izvedba Modre šole teka lahko začasno ali dokončno prekine. Če so ob končni 
prekinitvi treningi izvedeni v 40 % deležu glede na vse predvidene, organizator ni 
dolžan vračati kotizacije, udeleženec pa lahko v vsakem primeru obdrži opremo.  
 
Če kdo od udeležencev zaznava kakšne koli znake prehlada, vročine se treninga ne 
sme udeležiti. V vsakem primeru je udeležba na treningih na lastno odgovornost. 
 
 

V Kamniku, 4. 4. 2022 
IR Image d.o.o. 


