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Letos na Ptuju!
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NOVOST - kolesarjenje začnemo 

in zaključimo kar na Ptuju



Najve^je rekreativNo kolesarsko sre^aNje v sloveNiji

11. Poli maraton 
Poli maraton je do zdaj prepri~al tiso~e rekreativnih kolesarjev zaradi:

l  odli~ne družbe,

l  kolesarjenja skozi idili~no pokrajino,

l  zabave za vse generacije,

l  vrhunsko organizacijo,

l  bogatim zabavnim programom za vse generacije

l  nagradami za udeležence,

l  in celostne ponudbe s tehni~no podporo, voda in jabolka 

  
 na progah ter slastno pogostitvijo na cilju.

NOVOST 1

Start in cilj 11. Poli maratona, 

pred upravno stavbo Perutnine Ptuj. 

Na stari ptujski mestni tržnici 

bo center vseslovenskega 

kolesarskega dogajanja; zabava, 

nagrade, pogostitev, odlična družba 

in poletno kolesarsko rajanje.

NOVOST 2

Spremenjene trase!



l  kolesarske rokavice

l  Medalja 11. Poli maratona za vse udeležence

l  60-odstotni popust v termah Ptuj na dan 

    
maratona in dan pred Poli maratonom

l  Po zaklju~ku prevoženih prog, kulinari~ne dobrote v {otoru

l  ob progah voda in jabolka

l  osnovna tehni~na pomo~ za kolesa 

    
pred in med kolesarjenjem

Urnik
Ptuj, sobota, 15. junij 2013 – Start in cilj pred upravno stavbo Perutnine Ptuj
  
08:00 – 10:45   Zbiranje prijav na prijavnih mestih
             • pred pe{ mostom ~ez reko Dravo

             • na parkiri{~u pod Ptujskim gradom

11:00 – 13:00   Maxi Poli maratona (52km)

11:20 – 12:20   Mini Poli maratona (21,2) 

11:30 – 11:45    Poli snack maratona (2km) 

12:00 – 15:00   kulinari~na pogostitev

             14:30    Žrebanje koles, podelitev nagrad in pokalov

All inclusive 
Celovita ponudba za vse udeležence 11. Poli maratona

Start Cilj

l  kolesarske rokavice

l  Medalja 11. Poli maratona za vse udeležence

l  60-odstotni popust v termah Ptuj na dan 

    
Poli maratona in dan pred Poli maratonom

l  Po zaklju~ku prevoženih prog, kulinari~ne dobrote v {otoru

l  ob progah voda in jabolka

l  osnovna tehni~na pomo~ za kolesa 

    
pred in med kolesarjenjem



Otroško 
dogajanje

Maxi Poli maraton (52 km)
izvrstna potrditev poletne kolesarske kondicije.
Ptuj–Nova vas pri Ptuju–Placar–janežovci–Doli~–trnovska vas–vitomarci–Gabrnik 
–jur{inci–Gomila–Polen{ak–Hlaponci–Mostje–Pacinje–Podvinci–Ptuj

Mini Poli maraton (21,2km)
odli~en za lahkotno kolesarjenje ter družine z otroki
Ptuj–Nova vas pri Ptuju–Placar–janežovci (levo)–Drstelja–jir{evci 
–Grajen{~ak–Mestni vrh-volkmerjeva ulica–Ptuj

Poli Snack maraton (2 km)
idealen za družine z majhnimi otroki.
en krog po starem mestnem jedru!

Start pred upravno stavbo Perutnine Ptuj (Potrčeva c. 10)
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Parkirišča, prijavnice

1.   Parkiri{~e nad Upravno zgradbo PP - organizator + kolesarji
2.   Šolski center Ptuj - volkmerjeva
3.   Parkirišče pod gradom + prijavnice
4.   Šolski center Ptuj - vi~ava
5.   Mestni {tadion
6.   Parkirišče Zadružni trg (nasproti gostišča pri Tonetu) + prijavnice
7.   terme Ptuj
8.   ob Dravi pri železni{kem mostu
9.   ob Dravi pri farmah (kolesarski klub PP)
10. rezervirano parkiri{~e za poroke - (za po{to)
11. organizator
12. ljudski vrt
13. Parkiri{~e PP Mesna industrija Ptuj - Zagreb{ka cesta
14. Parkiri{~e pri ranci

ZeMljeviD DoGajaNja
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Legenda

Parkiri{~a

varna pot do prizori{~a

Prireditveni prostori
• animacijsko dogajanje
• Pogostitveni {otor, dobrote PP, 
  zabava za vse generacije
• Prijatelji Poli maratona

Maxi in Mini Poli Maraton
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Gasilci

Bolnica

Policija

G

H

P

Ž



Ž

13

8

9

6

4

4

3

2

1

11

10

5

12

H

P

G

Prijavnice

D
rava

Drava

Peš m
ost

Pogostitveni 
šotor

Otroško 
dogajanje

Start - Cilj

Prijavnice

14

Lahko pa se pripeljete 

na 11. Poli maraton tudi 

z vlakoma, ki kreneta na pot 

iz Ljubljane ob 7:30 ali 8:05



l  Predprijave (pla~ilo do vklju~no 12. junija 2013)
    odrasli 15 eUr, otroci (od 7 do 14 let) 9 eUr

l  Prijave in pla~ilo tri dni pred prireditvijo v prostorih Upravne stavbe Perutnine Ptuj, Potr~eva c. 10 
    odrasli 15 eUr, otroci (od 7 do 14 let) 9 eUr (12. – 14. 6. 2013 med 17. in 19. uro)

l  Na dan prireditve (prijava in pla~ilo v soboto, 15. junija 2013)
    odrasli 18 eUr, otroci (od 7 do 14 let) 12 eUr

   Popusti: 
l  Družine (najmanj dvo~lanska) in skupine nad 10 oseb ter imetniki olimpijske kartice: 3 eUr popusta za pla~ilo 
l  Pred{olski otroci do vklju~no 6 let: brezpla~no

Predprijave in prijave

Načini prijave:
l  predprijave na spletni strani www.polimaraton.si do vklju~no 12. junija 2013 

Potrdilo o opravljenem pla~ilu na transakcijski ra~un prinesite s seboj na prireditveni prostor na prijavno mesto.

Pla~ilo prijavnine na:
kolesarski klub Perutnina Ptuj, ob Dravi 9, 2250 Ptuj
trr: si56 0215 0001 3256 692 (pri NlB), 
BiC banke: ljBasi2X, koda namena otHr
Namen nakazila: ime in priimek prijavljenega oz. skupine
referenca: si00 in {tevilka, ki jo prejmete ob e-prijavi prijavi.

l  Prijave in pla~ilo v prostorih Upravne stavbe Perutnine Ptuj
    od 12. do 14. junija 2013 med 17. in 19. uro

l  Na prireditvenih prostorih na prijavnih mestih pred pe{ mostom ~ez reko Dravo     
    ali na parkiri{~u pod Ptujskim gradom v soboto, 15. junija 2013, od 8. ure dalje 



na Mestnem trgu in Murkovi ulici na Ptuju, od 10. do 17. ure

vrhunec programa bo ob 13:30, ko bomo pripravili 
zabavno in pou~no gledali{ko animacijsko predstavo: 

Minka in Zobna miška
Igrata: katja lavri~ (zobna mi{ka), senta an~imer (deklica Minka)

Na kratko o predstavi: otroci, kdo ne pozna prijazne Zobne mi{ke, ki skrbi, 
za ble{~e~e zobke, in ki tiho prepeva svojo pesmico. tudi mali deklici Minki 
je izpadel prvi zobek, zato veselo hiti in pripravlja vse potrebno za obisk 
zobne mi{ke. ko je vse pripravljeno, Minka trdno zaspi. ta ~as se v njeni sobi 
zgodijo nenavadne dogodiv{~ine. Zjutraj, ko Minka vsa vesela ska~e po svoji 
postelji, žalostna ugotovi, da Zobne mi{ke sploh ni bilo na obisku. le kako je 
to mogo~e? Da se tako potrudi{, Zobne mi{ke pa ni od nikjer...
Da ni vsega kriv sosedov ma~ek?

V primeru slabega vremena animacijski program za otroke odpade.

Animacijski program za otroke

l  Velikanska slikarska delavnica:            

 Življenje na gradu neko~

l  Ustvarjalna delavnica:             

     spremenimo se v kralje in kralji~ne

l  Ustvarjalna delavnica: Zmaj moj prijatelj

l  Spretnostni preizkus:             

    Preizkus za viteze in princese

l  Pisana dežela: Poslikava obraza

l  Gledališka animacijska predstava:            
    Minka in Zobna mi{ka

l  Nagradne igre in Poli degustacija



Organizatorji 11. Poli maratona

Pri izvedbi 11. Poli maratona se zahvaljujemo za podporo

Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj

www.dialog-si.net



l  Maraton je izklju~no rekreativnega zna~aja.
l  vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost v normalnem cestnem   
  prometu in so dolžni spo{tovati cestno prometne predpise ter navodila  
  in opozorila organizatorjev, policije in rediteljev ob progi. 
l  otroci vozijo v spremstvu star{ev ali druge odrasle osebe.
l  Za vse udeležence Poli maratona je obvezna uporaba 
    za{~itne kolesarske ~elade.  

Ime in priimek:

Naslov:

E-mail: 

Podjetje, društvo, organizacija:

Leto rojstva:                                      Podpis:

s prijavo potrjujem, da sem seznanjen s pravili Poli maratona in dovolim uporabo podatkov za namene kolesarskega kluba Perutnina Ptuj in Perutnine Ptuj d.d. 
s prijavo potrjujem, da dovoljujem objavo fotografij, posnetkov in izjav, posnetih na dogodku, za promocijo Poli maratona 
v sredstvih javnega obve{~anja, ne da bi za to zahteval povra~ilo.

Prijavnica Izberite progo:
 Poli snack maraton (2 km)
 Mini Poli maraton (21,2 km)
 Maxi Poli maraton (52 km)

11. Poli maraton - najve~ji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji. 
izdala in založila: Perutnina Ptuj d.d., Potr~eva 10, 2250 Ptuj. www.perutnina.com

11.

Izpolnjeno prijavnico s potrdilom o plačilu 
prinesite s seboj na dan prireditve 

l  Udeleženci naj vozijo disciplinirano, strpno in se izogibajo prerivanju 
     ali kakr{nimkoli incidentom.
l  kolesarje bo spremljalo vzdrževalno vozilo kolesarskega kluba Perutnina Ptuj.
l  organizator ne odgovarja za storjene prekr{ke posameznikov, krajo 
     ali {kodo, ki jo povzro~ijo sebi ali tretji osebi.

Pravila 
maratona



Nori na Poli


