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R E G I S T R Á C I A 
 

Registrácia bude spustená 29.03.2016 na 

http://tokajregion.sk/podujatia prípadne je 

možné sa registrovať aj priamo na mieste v 

deň konania od 11.00 – 12.00 hod. v 

priestoroch neďaleko štartu/cieľa – 

VYHLIADKOVÁ VEŽA TOKAJ – Malá Tŕňa. 

Registrovať sa môžeš POMOCOU ONLINE FORMULÁRA: http://tokajregion.sk/podujatia 

Zvýhodnená registrácia do: 10.04.2016
 Súťažné kategórie:       Nesúťažná kategória:  

1. BABY (1 km)                  CYKLOTÚRA (do 20 km) 

2. RUN & WINE  

3. RUN 5 km 

4. RUN 10 km  

Online registrácia: Prihlasovací formulár na TOUR de TOKAJ 2016: http://tokajregion.sk/podujatia 

1. Registrácia na: 

2. Po registrácii Ti príde emailom potvrdenie, ktoré bude obsahovať registračné číslo - 

variabilným symbol pre platbu. 

3. Platba na účet: 

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. 

číslo účtu: 1035916005/1111 

IBAN: SK47 1111 0000 0010 3591 6005 

Účel platby / informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko 

Variabilným symbol: registračné číslo 

Bankové poplatky znáša pretekár!!! 

Platba osobne:  v sídle – Tokajská turistická informačná kancelária, Dlhá 230, Čerhov 

4. Po platbe obdržíš od nás email a potvrdenie o prijatí platby. 

 

ŠTARTOVNÉ TOUR de TOKAJ  

Štartovný poplatok  - POZOR! Jeho výška je závislá od dátumu platby / pripísania platby na účet príjemcu!  

KATEGÓRIA ŠTARTOVNÉ 
ŠTAROVACÍ 

BALÍČEK 

SÚŤAŽNÁ 

BABY: 

 do 10.04.2016 bezplatné  
/obdržíš aj tričko Tour de Tokaj/ 

 na mieste v deň preteku 1,- € 
/bez trička Tour deTokaj/ 

Lístok do tomboly 
Medaila Tour de Tokaj 

Cukrovinky 
Prekvapenie 

Občerstvenie počas a po preteku 

RUN: 
 do 10.04.2016 vo výške 5,- € 
 na mieste v deň preteku 7,- € 

Medaila Tour de Tokaj 
Lístok do tomboly 
Proteinová tyčinka 

Prekvapenie 
Občerstvenie počas a po preteku 

RUN & WINE: 
(beh + vínna degustácia) 

 

 do 10.04.2016 vo výške 10,- € 
 na mieste v deň preteku 12,- € 

Medaila Tour de Tokaj 
Lístok do tomboly 
Proteinová tyčinka 

Prekvapenie 
Degustácia vína v stredovekej 

tufovej pivnici 
Občerstvenie počas a po preteku 

NESÚŤAŽNÁ 

CYKLOTÚRA: 
 do 12.04.2016 vo výške 5,- € 
 na mieste v deň preteku 7,- € 

Tričko Tour de Tokaj 
Lístok do tomboly 
Proteinová tyčinka 

Prekvapenie 
Občerstvenie počas a po cyklotúre 
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Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 13.04.2016 má pretekár 

možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.  

 

Upozornenie: Nie je možné hradiť platbu "hromadne" za viacerých pretekárov! Každý pretekár 

má pridelené svoje špecifické registračné číslo, ktoré sa využije pri párovaní platby systémom. 

Pri "hromadnej platbe" za viacerých pretekárov párovanie platby nie je možné, takto uhradený 

registračný poplatok nebude akceptovaný!  

 

Pri platbe prevodom na bankový účet počas týždňa konania podujatia si prineste so sebou na 

prezentáciu potvrdenie o platbe. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám s priradením platby k 

prihláške.  

 

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO: 

1. bankovým prevodom  

2. platba v sídle organizácie – Tokajská turistická informačná kancelária, Dlhá 230, Čerhov 

3. platba v hotovosti pri "oneskorenej" registrácii ( platí len pre osobné registrácie na mieste 

prezentácie pretekárov ) 

 

POZOR! REGISTRAČNÝ FORMULÁR VYPĹŇAJTE S DIAKRITIKOU! (Meno, Priezvisko a pod.) 

Chyby pri vyplnení formulára sa premietnu aj na výsledkovú listinu, bez možnosti reklamácie!  

 

Položky označené * sú povinné!  

Meno*: 

Priezvisko*: 

Pohlavie*: (muž, žena) 

Dátum narodenia* (deň/mesiac/rok): 

Mesto: 

Štát: 

Športový klub:  

E-mail*:  

Tel. číslo*: 

Kategória*: (baby, run, run and wine, cyklotúra) 

Dĺžka trate*: (1km/5km/10km/20km) 

Odhadovaný čas:  

Zdravotná poisťovňa:  

V prípade, že v štartovacom balíku bude tričko, potrebujem veľkosť:  

 
Odoslaním registrácie prehlasujete, že ste dostatočne pripravený na štart a že Váš zdravotný stav Vám bez obmedzení dovoľuje absolvovať plnú 

fyzickú záťaž a zvolenú dĺžku trate. Odoslaním registrácie zároveň SÚHLASÍTE S PROPOZÍCIAMI A PRAVIDLAMI PODUJATIA TOUR de 

TOKAJ a ste si VEDOMÝ TOHO, ŽE ŠTART JE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.  

 

Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Vyplnením registračného formulára dávam Združeniu Tokajská vínna cesta, Dlhá 23, Čerhov, 076 81, IČO 42102014, súhlas na spracovanie 

mojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia TOUR de Tokaj, organizácie podujatia a na marketingové účely 

podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými Združením 

Tokajská vínna cesta.  

 

Súhlas možno odvolať písomne - zaslaným listom na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronickou formou - zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu 

info@tokajregion.sk . Týmto som bol oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 20 a nasledujúceho zákona č. 428/2002 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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