
 
 
 

osnovni paket RR 2014 
*(opomba: brez nastanitve!) 

 

 
vsebina paketa 

 4x informacijska karta z vrisano traso prologa in treh etap;   
 štartna številka; 
 promocijski trak; 
 4x bon za enolončnice postrežene v času delovanja cilja prologa in treh etap; 
 1x posebno priznanje za udeležbo na Rekreaturu;  
 profesionalni kolesarski servis  Valter Bonča(**) na štartu in cilju prologa, 1. in  

2.etape,na štartu 3.etape, v kontrolnih točkah 1.,2. in 3. etape;  
 kombi prevoz okvarjenih koles do kontrolne točke (kolesarski servis) ali ciljnega 

prostora; 
 spremstvo reanimacijskega reševalnega vozila na trasi prologa in treh etap in po 

potrebi urgentni prevoz do pooblaščene bolnice; 
 mobilno rediteljstvo na trasi v območju nevarnih cestnih točk; 
 organizacija kulinarične in turistične ponudbe v cilju in vseh kontrolnih točkah; 
 kombi prevoz garderobe za udeleženca brez spremljevalnega vozila ekipe v smeri trase 

in s postankom v kontrolnih točkah; 
 kombi prevoz kupljenega blaga iz kulinarične in turistične ponudbe vseh kontrolnih 

točk; 
 oznaka zmagovalnih ekip:  
     oranžna kolesarska majica krojena po meri zmagovalcev;  
     oranžni trak vodeče ekipe po prologu, 1. in 2.etapi; 
     kolesarska majica  za zmagovalno ekipo 1., 2. in 3.etape; 
 vodenje, meritve in tehnično spremstvo kolesarske kolone; 
 fotografski in filmski zapis s prenosom na uradno spletno stran; 
 večerni program v štartno-ciljnem prostoru po zaključku prologa, 1. in 2. etape;  
 program v cilju 3.etape in zaključek Rekreatura™ ; 
 zasnova, priprava, organizacija in izvedba dogodka;  
 22% davek na dodano vrednost 

 
(**) 
Valter Bonča je bil udeleženec Gira d'Italia 1993, ko so tam gospodarili Miguel Indurain, Marco 
Pantani in Gianni Bugno 
 
*cena paketa:  
 139,08 EUR/oseba (plačilo paketa do roka oz. najkasneje do 20.07.20114) 
 180,08 EUR/oseba (plačilo paketa od 21.07 - 19.08.2014) 
 226,00 EUR/oseba (plačilo paketa od 20.08. do 16.00 ure 21.08.2014) 
 
 

www.rekreatur.si 
 
 
 
 

Srednje  Bitnje, 21. februar 2014,  
dopolnitev - avgust 2014 


