Za ljubitelje rekreacijskega gorskega kolesarjenja organiziramo
kolesarjenje po gozdnih cestah in poteh prelepega POHORJA.
Želite uživati v skoraj neokrnjeni naravi? Vabljeni ste na kolesarski potep po
Pohorski kolesarski transverzali (PT) in Dravski kolesarski poti. Poletje se bo
prevesilo v drugo polovico, ko se bomo ljubitelji gorskega kolesarjenja podali na
pot.

GORSKO KOLESARJENJE PO POHORSKI KOLESARSKI
TRANSVERZALI IN DRAVSKI KOLESARSKI POTI –
enodnevno ali dvodnevno kolesarjenje
Datum: sobota, 4. 8. 2018 ob 8. uri pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače

1. dan
Rekreacijsko kolesarjenje po označeni kolesarski poti po Pohorju :

»Pohorska kolesarska transverzala«
Rekreativno kolesarjenje poteka po kolesarski transverzali (PT) od zgornje postaje Pohorske vzpenjače, mimo
Glažute, koče Cojzarica, koče na Klopnem vrhu do koče na Pesku (malica). Pot nadaljuje mimo ribnika
Jezerce, koče na Pesniku (kratki postanek) do Grmovškovega doma na Kopah (kratek postanek) in naprej
mimo kmetije Kopnik do koče pod Kremžarjevim vrhom.
Dolžina kolesarjenja je približno 82km(72km do koče pod Kremžarjevim vrhom in 10km spusta do Slovenj
Gradca).
Po počitku in obilni malici v koči na Kremžarjevem vrhu, sledi spust do Slovenj Gradca, od koder bo
poskrbljeno za prevoz kolesarjev in koles v Maribor.

2. dan
Rekreacijsko kolesarjenje po označeni kolesarski poti po Dravski dolini:

»Dravska kolesarska pot«
Za ljubitelje kolesarjenja, ki želijo doživeti lepote Dravske doline, bo organizirano prenočišče v Koči pod
Kremžarjevim vrhom. Po zajtrku sledi spust do Dravograda ter kolesarjenje po označeni Dravski kolesarski
poti mimo Vuzenice, Podvelke (postanek), Lovrenca na Pohorju in Ruš do DRAŠ centra v Mariboru. Dolžina
kolesarjenja je približno 84 km po asfaltnih in makadamskih cestah.
Splošni pogoji udeležbe na kolesarjenju:
Vsi aktivni udeleženci sodelujejo na lastno odgovornost. Otroci do 18. leta starosti lahko sodelujejo samo v spremstvu staršev ali
skrbnikov. Vsak udeleženec mora izpolniti PRIJAVNICO.

Prijavnina za enodnevni izlet znaša 30€.
Vključuje vodenje kolesarjenja, tehnično pomoč s servisnim vozilom, malico v koči na Pesku in Koči pod
Kremžarjevim vrhom, napitke, sadje, priznanje ter prevoz koles in kolesarjev v Maribor.
Prijavnina za dvodnevni izlet znaša 48€.
Vključuje vodenje kolesarjenja, tehnično pomoč s servisnim vozilom (dva dni), malico v koči na Pesku,
večerjo in prenočišče z zajtrkom v Koči pod Kremžarjevim vrhom, malico na poti, napitke, sadje, toplo malico
in tuširanje v Draš centru v Mariboru ter priznanje.

Pohorska kolesarska transverzala

Dravska kolesarska pot

OBVESTILO UDELEŽENCEM
Možnost uporabe gondole Pohorske vzpenjače v soboto, 4. 8. 2018 ob 7. uri, s plačilom prevoza 8€ ( karta
+ kolo).

NAČIN PRIJAVE:
Izpolnjeno prijavnico in kopijo potrdila o plačani prijavnini
na TRR 04430-0000430212 pošljite na naslov:
Agencija MOPA, Bračičeva 1, 2314 Zg.Polskava,
E-mail: info@mopa.si, do 2 . avgusta 2018.
Na dan prireditve je prijavnina enotna 60€.
INFORMACIJE: Bojan ŠUŠTERŠIČ, GSM 041 775 175

Izvajalec:

PRIJAVNICA

1 dan : Pohorska kolesarska transverzala
2 dni : Dravska kolesarska pot

Priimek in ime______________________________________________
Spol:

M

Ž

Dan, mesec in leto rojstva _________________

Ulica in hišna številka:______________________________________

Za rekreativno kolesarjenje čez Pohorje,
potrjujem svojo fizično in psihično
pripravljenost ter primerno pripravljeno
gorsko
kolo
z
obvezno
čelado.
Kolesarjenja
se
bom
udeležil/a
prostovoljno in na lastno odgovornost. Za
škodo povzročeno med kolesarji ali do
tretje
osebe
odgovarjam
sam/a.
Upošteval/a bom vse cestne predpise in vsa
navodila organizatorja. Vsi osebni podatki
na prijavnici so verodostojni in jih
organizator lahko uporabi v svoji evidenci.

Pošta in poštna številka:____________________________________
Podpis udeleženca_____________________

E-pošta:___________________________Telefon:_________________
Podjetje MOPA d.o.o, Bračičeva 1, 2314 Zg. Polskava organizira dogodek, v ta namen vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z
zakonom , ki ureja varstvo osebnih podatkov. MOPA d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke v namene: za izvedbo športno rekreativnih dogodkov. Za namene
kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda ali ažuriranja podatkov v
zbirki podatkov ter lahko od upravljalca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov, od dneva zahteve posameznika. Osebni podatki
posameznika se ne posredujejo tretji osebi.

