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Program:

Cena 125 €/osebo*

1. dan – prihod do 14. ure, ob 16.30 prvo tekaško druženje s
spoznavanjem tekaških terenov, po večerji predavanje

* do 20.2.2014 (pri plačilu 30% akontacije),
po tem terminu bo cena 135€/osebo.

2. dan – ob 10.30 uri skupni tek (intervalni trening); ob 16.30
individualni treningi (po dogovoru z udeleženci), po večerji
predavanje; vmes prosto za individualne aktivnosti
3. dan - ob 10.30 uri skupni tek (tempo trening); ob 16.30
individualni treningi (po dogovoru z udeleženci), po večerji
predavanje in družabno srečanje; vmes prosto za individualne
aktivnosti
4. dan - ob 10h skupni daljši tek, po kosilu analiza opravljenih
aktivnosti in načrti za prihodnje, odhod
Helena Javornik, najuspešnejša slovenska tekačica vseh časov, večkratna olimpijka,
udeleženka Svetovnih in Evropskih prvenstev, Sredozemskih Iger, Evropska prvakinja
v krosu, Evropska rekorderka v teku na 25.000m, državna rekorderka na vseh
razdaljah od 3000m do maratona, zmagovalka maratonov v Amsterdamu, Dunaju,
Torinu, Benetkah, Ljubljani, Radencih in mnogih drugih maratonov ter cestnih tekov
širom po svetu in doma.

Vključeno:
3x polni penzion v dvoposteljnih sobah;
turistična taksa; uporaba hotelskega
fitnesa, bazena in savne; skupinska in
individualna tekaška doživetja, večerna
tematska predavanja v posebni hotelski
dvorani; organizacija in izvedba programa
Popusti:
20% za tretjo (odraslo) osebo v
troposteljni sobi in 30% pri uporabi
pomožnega ležišča za otroke do 12 let
Doplačilo za enoposteljno sobo: 10 €/dan
Zadnjo rok za prijavo do 15.3.2014 na
hjavornik@gmail.com ali 041 707267

“HotelPineta,
Hotel
Pineta,stoječ
stoječnanavrhu
vrhugrička
gričkanasproti
nasproti
zgodovinskega jedra Vrsarja, je najprivlačnejši
hotel v Vrsarju. Odlikujejo ga prijetno ozračje in
prisrčno osebje v kombinaciji s čudovitimi
razgledi na staro mesto in okoliške otoke.”
otoke.
http://www.maistra.si/Pineta_Vrsar
www.maistra.si/Pineta_Vrsar
Opomba:
Minimalno število za izvedbo programa je 25 udeležencev
Možna bo še kasnejša prijava, vendar po višji ceni brez garancije
namestitve v izbranem hotelu (lahko drug hotel enakega ranga v
Vrsarju)!
Več informacij o 2. tekaškem taboru najdete tudi na naši spletni strani
www.tekaskavadba.si.
Organizator dogodka je Maraton dejavnosti na področju športa, Helena
Javornik s.p., Staneta Severja 14, 2000 Maribor.

