
 

 

Spoštovani udeleženci  41. Teka na Šmarno goro, 

Kot ste bili obveščeni s spodnjim obvestilom na startu TEKA, je prišlo pri 

pošiljanju majic iz Španije do neljube napake. 

No, sedaj so majice končno prispele na pravi naslov. 
 

Udeleženci TEKA lahko prevzamete majice v SOBOTO, 17. okt.  
med 10h in 14h na Šmarni gori. 

Vsakdo, ki bo na Šmarni gori v tem času prevzel majico, bo dobil zraven kot 

darilo še 3dl »krigel«, kakšnega ste ga dobili pri prevzemu številke – 

šmarnogorski čaj pač bolj tekne, če ga pijete v dvoje, za kar seveda rabite dva 

šmarnogorska kozarca. Da o drugih pijačah ne govorimo! 

Ostali boste majice dobili po pošti, a seveda brez dodatnega darila – kozarca. 

Istočasno bodo na Šmarni gori te majice tudi naprodaj in to po promocijski ceni 20€ 

(proizvajalčeva redna lastna cena je min 32€ → https://sporthg.com/ ). 

Seveda se boste  lahko tudi slikali na stopničkah z novim rekordom Rekorda! 

  

https://sporthg.com/categoria-producto/short-sleeve-shirts-men/?lang=en


 

Spoštovani udeleženci  41. Teka na Šmarno goro, 

Na Šmarni gori ste tradicionalno dobili majice – in kot vem, ste bili z njimi kar zadovoljni 

in ste jih z veseljem nosili še dolgo časa.  

Letos smo odrasle osebe hoteli razveseliti s še boljšimi, res vrhunskimi tehničnimi  po 

domače »švic« majicami. Za otroke /kategorije U12, U14 in U16/ imamo druge majice 

/kapucarje/, ker teh ni moč dobiti v manjših velikostih. 

In ker gre letos vse pomalam narobe, se je zataknilo tudi tu. Na poti od španskega 

proizvajalca do nas so majice zašle na Slovaško… sedaj so nekje v kvadratu: Barcelona – 

Munchen – Bratislava – Ljubljana… 

Dogovarjamo se, se majice vseeno dobimo in jih na nek način spravimo do tistih, katerim 

so namenjene. 

Ob prijavi ste nam posredovali svoje poštne naslove. Računamo, do vam bomo majice v 

kratkem poslali po pošti – ko jih pač dobimo. Tekoče informacije bomo objavljali na spletni 

strani. 

Za nastalo situacijo se vem oproščamo in vam želimo lep dan. 

 

Tomo & ekipa Teka 

 

 


