
 
 

NAVODILA ZA UDELEŽENCE DOGODKA 

ZBIRANJE IN PRIJAVA 

• Prijave in štart potekajo ob plaži Kastanija pri kraju Karpinjan. 

• Parkiranje je možno na prijavnem mestu. Parkiranje, označeno na zemljevidu poti, bo za vse 

udeležence brezplačno.  

• Pri prijavi je obvezno predložiti kupon in evropsko digitalno potrdilo o cepljenju proti Covidu, 

negativen antigenski test, ki ni starejši od 48 ur, ali potrdilo, da ste preboleli COVID-19. 

• Na dan dogodka na registraciji ne bo organizirano testiranje in hitri antigenski testi iz lekarne 

ne bodo sprejeti 

• Ob registraciji prejmete nahrbtnik, kozarec, držalo za kozarec, kupon za konzumacijo in 

mapo, ki jo lahko prenesete tudi z uradne spletne strani našega dogodka.  

• Prijava se prične ob 8.30. Prosimo, ne pozabite priti ob napovedanem času, da se izognete 

gneči. 

• Prva skupina odide ob 9.00 uri, vse ostale pa na vsakih 20 minut, največ 50 ljudi hkrati na 

skupino v spremstvu vodnika do 12.00 ure. 

• Svetujemo vam, da za vsak slučaj prinesete svojo vodu. 

STEZA 

• Pot je lahko dostopna in nenaporna, dolga je 10 km.  

• Vsakih 1,5 do 2 km vam je na voljo okrepčilna postaja.  

• NE hodite na sprehod z otroškim vozičkom, kolesom, motornim kolesom ali podobnim 

prevoznim sredstvom. 

• PSI SO DOBRODOŠLI, pod pogojem, da so na povodcu. 

• Najdaljši dovoljeni čas na vsaki točki je 20-25 minut. 

• Udeleženci morajo na vsaki točki, kjer uporabijo konzumacijo, pokazati kupon. Ponudnik bo 

na kuponu prekrižal kozarec ali krožnik. Cena vključuje 2 kozarca vina + hrano. 

• Sanitarni prostori so označeni na zemljevidu – točke 2, 3, 4, 5, 6. 

• Svetujemo udobne čevlje in primerna oblačila. 

SKRBIMO ZA OKOLJE in zato pri vsaki okrepčevalnici odlagamo vse smeti v za to pripravljene koše! 

INTERVENCIJSKA SLUŽBA 

• Telefonska številka intervencijske službe se nahaja na kuponu, ki ste ga prejeli ob registraciji. 

• Vozilo z zdravnikom se poda na teren glede na prejete klice. 

 

V primeru izredno slabega vremena (močan dež) bomo prireditev prestavili na nedeljo, 31. 10. 

2021. 

 

Več informacij na naslovu www.coloursofistria.com  

http://www.coloursofistria.com/

