
PRIJAVE I STARTNINA 

Postupak registracije 

Prijave za utrku otvaraju se 17.01.2015. a zatvaraju 20.04.2015. Prijave se zaprimaju isključivo on-

line, putem prijavnice na web stranici: www.mt-croatia.com 

Prijava za utrku potpuna je uplatom startnine (najkasnije do 20.04.2015.) 

Svaki natjecatelj svojom prijavom izravno je suglasan da se na utrci natječe na osobnu odgovornost te 

da je upoznat sa pravilima i propisima utrke  te da je upoznat da rizicima koje ovakvo natjecanje 

sadrži. Isto tako natjecatelj se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo 

prema natjecateljima ili trećim osobama. 

Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za 

ovakvu vrstu natjecanja te se obvezuje nositi svu propisanu obveznu opremu tijekom cijele utrke.  

Startnina i uplate 

Pjeskarica (15 km) – 120,00 kn (17 EUR) 

Three Canyons (39 km) – 200,00 kn (28 EUR) 

Paklenica Absolute (14 km) – 250,00 kn (35 EUR) 

Podaci za uplatu startnine 

Primatelj: Mountain Traveller Croatia 

Adresa: Velebitska 10, Seline, 23244 Starigrad-Paklenica 

Banka: Societe Generale - Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, 21000 Split 

Broj računa: IBAN: HR3323300031153288854 

Svrha uplate: Paklenica Trail 2015 – ime i prezime natjecatelja 

Podaci za uplatu stranine inozemnih natjecatelja: 

Primatelj: Mountain Traveller Croatia 

Adresa: Velebtiska 10, Seline, 23244 Starigrad – Paklenica 

Država: Hrvatska 

Broj računa:  

SWIFT/BIC: SOGEHR22 

IBAN: HR3323300031153288854 

Svrha uplate – Paklenica Trail 2015. – ime i prezime natjecatelja 

http://www.mt-croatia.com/


Startnina uključuje: organizaciju utrke, natjecateljski paket (majica, startni broj, sponzorski pokloni), 

dežurstvo HGSS-a, Hitne pomoći, hranu i piće na okrijepnim stanicama, ručak/večeru nakon utrke, 

prijevoz natjecatelja na cilj utrke u slučaju odustajanja/povrede, organizirani prijevoz na start i sa cilja 

za kategoriju Paklenica Absolute, ulaznicu u Nacionalni park Paklenica. 

Napomena: Uplata startnine moguća je isključivo uplatom na bankovni račun 

organizatora. Uplatom startnine, prijava za utrku je potpuna. Prijave na utrku 

na sami dan natjecanja nisu moguće.  

Povrat startnine: u slučaju otkazivanja utrke od strane organiztora zbog nepredviđenih razloga, svi 

natjecateljai dobit će povrat startnine u iznosu 50% od uplaćenog iznosa. Startnina se može prebaciti 

na iduću godinu. 

U slučaju otkazivanja utrke od strane natjecatelja, dobit će povrat startnine u iznosu 50% od 

uplaćenog iznosa i to ako se obavijesti organizatora na mail: danijela@mt-croatia.com najkasnije do 

10.04.2015. u 15h. Nakon ovog datuma nije moguće ostvariti povrat uplaćene startnine. 
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