
 1. Uradni naziv: Festival študentskega športa 2019 

 2. Kraj: Ljubljana 

 3. Termin:  Ponedeljek, 14. oktober do torek, 22. oktober 2019 

 4. Organizatorji: Športna zveza Univerze v Ljubljani, Študentsko društvo Utrip, Športno društvo Zdravstvene fakultete 

 5. Kategorije: 1. študenti (M/Ž): s statusom študenta v študijskem letu 2019/20 na katerem koli visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji. 
2. občani (M/Ž): vsi ostali, brez omejite (osnovnošolci, dijaki, upokojenci, ostali).  

 6. Rok za prijavo: 1. prijava na posamezen dogodek dva dneva pred začetkom aktivnosti. 
2. prijavo na prvi dogodek, ki bo v ponedeljek, 14. oktober lahko uredite najkasneje do petka, 11. oktobra do 12:00 ure preko spletnega obrazca  

 7. Vsebina prijave: 

  

- Ime in priimek. 
- Datum rojstva.  
- Spol. 
- Naziv visokošolskega zavoda (pri kategoriji študent). 
- Naziv kluba/društva (če ste član športnega društva). 
- Stopnjo in letnik študija (pri kategoriji študenti in študentke). 
- Elektronski naslov. 

 8. Prijavnina:  Prijavnine ni! 
 

 9. Aktivnosti v 
sklopu festivala 
študentskega 
športa: 

Ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 17:00 – delavnica MOVE CLASS 
Sreda, 16. 10. 2019 ob 17:00 – Indoor paintball 
Četrtek, 17. 10. 2019 16:30 – pohod na golovec s startom iz pred Zdravstvene fakultete, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 
Ponedeljek, 21. 10. 2019 ob 18:00 – Predavanje o zdravi prehrani, Zdravstvena fakultete, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 
Torek, 22. 10. 2019 ob 12:00 – skupinska vodena VSI MIGAT -  vadba na ploščadi Študentskega kampusa, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 
 

10. Dodatne 
informacije 

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin. 
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi načrtovane športne aktivnosti v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip. 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev  
(4) Vstop v dvorano je dovoljeno le z ustrezno športno opremo. 
(5) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno. 
(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 
(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 
(9) Dodatne informacije: Rok Petrič, rok.petric89@gmail.com, 040 422 262 

 11. Pokrovitelji in 
soorganizatorji: 

1. Mestna občina Ljubljana  
2. Razgibajmo Ljubljano 
3. Športna zveza Ljubljana 
4. Študentsko društvo Utrip 
5. Športno društvo Zdravstvene fakultete 
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