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HUMANITARNI TEK Z »ŽVIŽGAČEM« –  

»TECI Z RAZLOGOM, TECI ZA DRUGE!« 

Tudi letos smo se v Atletskem klubu Poljane Maribor, v sodelovanju s Humanitarnim 

združenjem za pomoč ljudem Žvižgač, odločili, da organiziramo humanitarni tek. Živimo v času 

in okolju, ki ne prinaša nič dobrega in vedno več je ljudi, ki potrebujejo vašo in našo pomoč, zato 

se moto teka glasi: »Teci z razlogom, teci za druge!« 

Humanitarno združenje za pomoč ljudem Žvižgač, ima eno in edino nalogo, in sicer, da nahrani 

ljudi in se bori proti deložacijam. V tem trenutku je na seznamu 97 odraslih in 109 otrok, za katere 

skrbijo in so potrebni pomoči. Vsa zbrana sredstva se bodo porabila izključno za poplačevanje 

položnic in nabavo hrane. »Za vsakega izmed njih poznamo zgodbo, smo se individualno srečali z 

njimi, se pogovarjamo in predvsem smo v začetnem koraku preverili verodostojnost njihovih zgodb. 

Tako, da lahko jaz in moji Žvižgači jamčimo s svojim imenom in priimkom, da so vsi ti ljudje resnično 

potrebni vaše in naše pomoči.« 

Humanitarni tek bo potekal v okviru Športnega vikenda v Mariboru, v nedeljo 7.6.2015, s 

pričetkom ob 17:00 (zbiranje prijav in prostovoljnih prispevkov). Cilj teka tokrat ni tekmovalnost, 

rezultat in uvrstitev, ampak dobrodelnost. Kljub temu, da rezultati na tovrstnih prireditvah ne 

igrajo glavne vloge, bo merilna ekipa podjetja Protime, v cilju postavila velik semafor, na katerem 

si boste lahko ob prihodu v cilj pogledali dosežen čas. S prostovoljnim prispevkom, boste 

prispevali svoj delež in s tem pomagali nekomu, ki nujno potrebuje vašo in našo pomoč. Skupen 

znesek bo namenjen ljudem, ki so na seznamu Humanitarnega združenja za pomoč ljudem 

Žvižgač.  

Program: 

Od 17:00 – 17:50 zbiranje prijav in prostovoljnih prispevkov. 

18:00 – start tekov. Teki si sledijo eden za drugim, prvi bodo startali najmlajši. 

Otroški teki – predšolski otroci in 1. triada OŠ – tek na 300 metrov, 2. triada OŠ – tek na 600 

metrov, 3. triada OŠ – tek na 1000 metrov. 

Glavni tek – tek na 3 kilometre, ki je namenjen vsem. Tek bo potekal na atletskem stadionu 

Poljane. 

Vsak udeleženec bo prejel spominsko diplomo Atletskega kluba Poljane iz Maribora. Ker gre za 

dobrodelni tek, smo k sodelovanju povabili tudi druge znane mariborske športnike in športne 

kolektive. O njihovi udeležbi na teku, vas bomo sproti obveščali na naši FB strani in spletni strani 

našega atletskega kluba (www.atletski-klub-poljane.si). 

Pridite in tecite za druge! 
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