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Startni paket 
 

 

TRAIL, 19km: 

 Promocijski nahrbtnik z logotipom prireditve 

 Personalizirana skodelica za kavo/čaj 

 Finišer medalja 

 Zapestnica (velja kot vstopnica za bazen) 

 energijska pijača Red Bull 

 startna številka s čipom 

 darila sponzorjev in promocijski material (masažni geli…) 

 možnost masaže v cilju 

 okrepčila na progi in v cilju  

 

 

8km: 

 Promocijski nahrbtnik z logotipom prireditve 

 Personalizirana skodelica za kavo/čaj 

 modra zapestnica (velja kot vstopnica za bazen) 

 energijska pijača Red Bull 

 startna številka s čipom 

 darila sponzorjev in promocijski material (masažni geli…) 

 okrepčila na progi in v cilju  

 

 

2km: 

 Promocijski nahrbtnik z logotipom prireditve 

 Personalizirana skodelica za kavo/čaj 

 rdeča zapestnica (velja kot vstopnica za bazen) 

 energijska pijača Red Bull 

 darila sponzorjev in promocijski material (masažni geli…) 

 okrepčila v cilju  
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600m: 

 Športna majica 

 zelena zapestnica (velja kot vstopnica za bazen) 

 darila sponzorjev in promocijski material 

 

 

300m: 

 Športna majica 

 rumena zapestnica (velja kot vstopnica za bazen) 

 darila sponzorjev in promocijski material 

 

 

Predšolski tek (300m): 

 flurescentno rumena zapestnica (velja kot vstopnica za bazen) 

 spominska medalja ob prihodu v cilj 

 *Športna majica (opcijsko: ob plačilu 5,00 eur ob prijavi) 

 
*V vednost: Vsi udeleženci, ne glede na razdaljo, ki so stari 15 let al manj (l.r. 2006 in mlajši, ki plačajo 

startnino za otroke), prejmejo športno majico. Odrasli prejmejo namesto športne majice promocijski 

nahrbtnik in personalizirano skodelico. Vse stvari je možno opcijsko naročiti tudi ob prijavi ali na 

prireditvi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


