
Propozície 

Atilov beh - 8. ročník 

 

Usporiadateľ: Tomáš Tvarožný, Martin Novysedlák, Bežecký klub Méta  

 

Termín: 21.1.2023 (sobota) 

 

Štart: Martin, Košúty 2, pri „Atiláku“ 

Cieľ: Turčianska Štiavnička, futbalové ihrisko, pohostinstvo HATTRICK 

Začiatok podujatia: 11.00 h 

Prezentácia: od 9.30 h do 10.45 h na mieste štartu 

Trať: 9 500 m, 150 m prevýšenie, asfalt+terén (značená oranžovým sprejom a faborkami) 

Kategórie : muži, ženy 

Ceny: Organizátori odovzdajú ceny prvým trom v každej kategórii. 

Prihlášky: e-mailom na adrese liliana.hausnerova@gmail.com (uviesť meno a priezvisko, dátum 

narodenia, mesto/klub), alebo osobne v deň pretekov. 

Termín podania prihlášky: e-mailom najneskôr do 20.1.2023 do 18.00 h.  

Štartovné: 6,- EUR 

Štartovné zahŕňa: účastnícka medaila, kapustnica, nápoj v cieli, tombola. 

Usporiadateľ zabezpečí: vývoz vecí do cieľa, fotograf (jeden na trati, jeden v cieli),  zdravotník na 

trati, dobrovoľníci na trati, za posledným bežcom pôjde sprievodné vozidlo (štvorkolka). 

Informácie: Tomáš Tvarožný 0905 399 932, Martin Novysedlák 0918 970 926 

Trať:  

mailto:liliana.hausnerova@gmail.com


 

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za 

škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník 

štartuje na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

1. Prihlásením sa na podujatie udeľujete usporiadateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„Zákon") a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie").   

2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Účelom spracúvania osobných údajov je: organizovanie podujatia Atilov beh – 

identifikácia bežcov a ich zaradenie do kategórií. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 

písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.  


