Mariborsko Pohorje s svojimi smučišči, ustrezno lego in preprosto
dostopnostjo za vsakogar, predstavlja idealno lokacijo za vaše
druženje na snegu.
Poleg odlične organizacijske aktivnosti na smučiščih nudimo tudi
vso potrebno infrastrukturo, ki omogoča, da bo vaš dogodek
edinstven.
Prepustite se druženju s sodelavci in poslovnimi partnerji. Za vse
drugo bomo poskrbeli mi!
Mariborčani smo ponosni na »naš hrib«, naj ga tako doživijo tudi
drugi! Dobrodošli v Maribor!

ZADEVA: Zimske bančne igre 2019 – ZIMSKA BANKARIADA
2019
TERMIN DOGODKA: 18. januar 2019 (rezervni termin 8.3.2019)
PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV: cca.250 oseb

SMUČARSKO TEKMOVANJE V VELESLALOMU – nočna tekma Snežni
stadion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priprava terena na Snežnem stadionu
Postavitev dveh vzporednih veleslalomskih prog za moško in žensko konkurenco
Zagraditev štarta in cilja z ograjami,
Postavitev ograje (trak) med štartom in ciljem,
Meritve časov z atestiranimi urami Longines, Tag Heuer in merilci,
Elektronski semafor,
Ročni (neuradni) semafor s kartončki,
Urejanje in popravljanje proge med tekmovanjem,
Sodniška služba ob progi,
Računalniško žrebanje vrstnega reda tekmovalcev (obvezne prijave v Excelu),
Izdelava štartne liste,
Rezultati v računalniški obliki (pol ure po končanem tekmovanju),
Rezultati v pisni obliki,
Izposoja štartnih številk,
Ureditev prostora za izdajo številk,
Ozvočenje na tekmovanju,
Napovedovalec v času tekmovanja,
V času tekmovanja možnost postavitve vaših transparentov na štartno in ciljno
ograjo
Smučarsko vozovnic za nočno smuko 18h-21h

TEKMOVANJE V SMUČARSKEM TEKU – nočna tekma
•
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•

Priprava terena v neposredni bližini Snežnega stadiona – t.i. golf igrišče(če so
snežne razmere primerne), sicer na področju sektorja Trikotna jasa (alternativa),
Postavitev in označitev tekaške proge na terenu. Zagraditev štarta in cilja z
ograjami,
Meritve časov z atestiranimi urami Longines, Tag Heuer in merilci,
Elektronski semafor,
Ročni (neuradni) semafor s kartončki,
Urejanje in popravljanje proge med tekmovanjem,
Sodniška služba ob progi
Računalniško žrebanje vrstnega reda tekmovalcev (obvezne prijave v Excelu),
Izdelava štartne liste,
Rezultati v računalniški obliki (pol ure po končanem tekmovanju),
Rezultati v pisni obliki,
Izposoja štartnih številk,
Ureditev prostora za izdajo številk,
Napovedovalec v času tekmovanja,
V času tekmovanja možnost postavitve vaših transparentov na štartno in ciljno
ograjo,

Cena navedene ponudbe je po prijavljenem tekmovalcu pri udeležbi vsaj 250
oseb:
Veleslalom bankir: Cena za tekmovalce v VSL (karta za nočno smuko, izvedba
tekmovanja, dobrodošlica, večerja, animacija, program podelitve)
61,00€/osebo
Bankir tekač: Cena za tekmovalce tek na smučeh (izvedba tekmovanja,
dobrodošlica, večerja, animacija, program podelitve) 47,00€/osebo
All in bankir: Cena za tekmovalce v VSL in teku na smučeh ((karta za nočno
smuko, izvedba tekmovanja, dobrodošlica, večerja, animacija, program
podelitve) 68,00€/osebo
Bankir navijač: Cena za navijače (sedežnica, dobrodošlica, večerja, animacija,
program; pri skupni udeležbi vsaj 250 oseb) 30,50€/osebo (cena se v primeru
izvedbe teka na golfu zniža za 3,00€ in znaša 27,50€/osebo)
Bankir prosti smučar: 46,00€/osebo (vozovnica za nočno smuko 18h-21,
dobrodošlica, večerja, animacija, program; pri skupni udeležbi vsaj 250 oseb)
Dnevna smučarska vozovnica za tiste ki bodo koristili namestitev in bi naslednji
dan želeli smučati 22,00€/osebo (9h-16h)
Participacija za člane SBS 6,00 €/osebo

V ceno ponudbe na osebo je poleg omenjenih tekmovanj in vozovnic, vključeno tudi:
-

Pijača dobrodošlice (borovničke, viljamovka, jägermaister, sok)

-

Vodenje dogodka s podelitvijo nagrad

-

Pokali in medalje

-

Večerja (toplo hladni bife) Pijača ni vključena.

Večerna zabava z AKUSTIČNIM ORGAZMOM. Mariboru in tudi širše že dobro poznan
duo, ki izvaja pestro paleto glasbenih zvrsti od rocka, zabavne, pop in ostalo, tako domačih
kakor tujih izvajalcev.
Animacija -XXL nogomet v izteku Snežnega stadiona. XXL nogomet je povečana
napihljiva različica ročnega nogometa, v katerega so vpete osebe, ki so omejena v gibanju.
-

Nastop atraktivne harmonikašice in pevke Špele (cca. 1 ura)

Cene izvedbe tekme in smučarskih vozovnic so prilagojene na večje število udeležencev (cca.
250). Le te se povišajo za 10%, v koliko se število udeležencev zmanjša in je nižje kot 250
oseb.

DODATNA PONUDBA
Nastanitev HOTEL ARENA****
Datum:

18.01./19.01.2019 ali 08.03./09.03.2019 (1 noč)

Namestitev: dvoposteljne sobe ali dvoposteljne sobe (single use)
Storitev:

nočitev z zajtrkom

Cena:

98,00 EUR / dvoposteljna soba / 1 noč (2 osebi)
63,00 EUR / dvoposteljna soba (single use) / 1 noč (1 oseba)

Turistična taksa (1,59 EUR / osebo / noč) in prijavnina (1,00 EUR / osebo /
bivanje) nista vključeni v ceno namestitve.
Cena vključuje:
- nastanitev v izbrani sobi
- bogat samopostrežni zajtrk
- neomejen vstop v Wellness Arena (parna kopel oz. turška savna 50°C,
infrardeča savna 45°C, finska savna s kromoterapijo 75°C, finska savna
85°C, ohlajevalni bazen 12°C, ledena jama in 2 whirlpoola 34°C)
- prost vstop v fitness
- Wi-Fi internet
- parkirno mesto
Prijava v hotel:

od 15:00

Odjava iz hotela:

do 11:00

