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                                                                    PONUDBA ZA ŠTUDENTE   

Letos bo 1. junija v Mostecu potekal čisto prvi novodobni maraton - Legionar, ki poleg teka 

vsebuje še različne ovire, ki jih morajo udeleženci na poti do cilja premagovati. To novo, prvinsko 

preizkušnjo želimo zagotoviti tudi vsem študentom, ki se radi ukvarjajo s športom, izzovejo 

samega sebe in želijo preizkusiti svoje meje. Tako smo zanje pripravili posebno akcijo in jim 

poleg vseh ugodnosti zagotovili tudi nižje prijavnine.  
 

Prav tako vašim članom kluba omogočamo, da z ekipno prijavo pridobijo brezplačno 
prijavo. Za vsake štiri prijavljene osebe se lahko peti dogodka udeleži brezplačno! 
 

 
 

Cene prijavnin za študente: 

-plačilo od 16.3. do 20.4. 13 € 

-plačilo od 21.4. do 10.5. 18 € 

-plačilo od 11.5. do 25.5. 22 € 
 

Prijavnina vključuje:  
- Majico Legionar 

- Darilni bon  

- Udeležbo na teku z inovativnimi ovirami  
- Okrepčila partnerjev  
- Organizacijo športnega dogodka ter spremljevalnega programa  
- 100% zadovoljstvo 
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                                                                                                       KONCEPT   

Pri Legionarju gre torej za nov trend športnih aktivnosti, ki se v vedno večji meri pojavljajo tudi v 

Sloveniji. Gre za šport v kombinaciji teka ter različnih inovativnih ovir, ki jih ni mogoče najti 
nikjer drugje. Udeleženci tečejo po razgibani gozdni poti, kjer jih čakajo različne ovire, ki jih 
morajo premagovati, dokler ne pridejo do cilja. Premagovanje ovir je lažje s pomočjo ostalih 

tekmovalcev, zato podpiramo timsko sodelovanje med udeleženci. Vsak izmed udeležencev, ki 
premaga progo, postane zmagovalec. 

 

Poleg športnega dela dogodka bomo poskrbeli tudi za spremljevalni program, ki bo popestril 
celotno dogajanje. Pripravili bomo različne nagradne igre, preizkušanje opreme naših partnerjev, 
različne meritve športnih sposobnosti ter druge aktivnosti. Poleg uradnega športnega 
komentatorja bomo imeli tudi posebnega znanega glasbenega gosta, ki bo sokomentiral dogajanje 

ter dogajanje popestril še z glasbenimi vložki. 
 

Udeleženci se lahko prijavijo v dveh kategorijah: 

 

- ekipno: udeleženci si sestavite svojo ekipo, število tekmovalcev v ekipi ni omejeno, ime ekipe si 
lahko izberete sami, na progo pa se nato podate skupaj 

- posamezno: v primeru, da nimate svoje ekipe, se na progo podate sami, kar pa ne pomeni, da ne 

boste imeli pomoči ostalih udeležencev 

 

 

 

 

Vse ostale informacije in možnost prijave najdete na www.legionar.si ali nam pišite na 
info@legionar.si. 

http://www.legionar.si/

