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Izbori finale u Zagrebu!
Finale Zagreb, Hanžek 15.9.2020.

PRIPREMA - ovo je prijava!
POZOR - istrgni dio brošure namijenjen za prijavu i predaj 
ga na stadionu sat vremena prije početka discipline!
START!

www.ersteplavaliga.com
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BRZE, VISE, JACE

PRIJAVI SE I TI!

Jedinstvena atletska Liga pruža ti usvajanje zdravih 
navika kroz tjelesne aktivnosti, učenje, igru i druženje. 

PRIPREMA, POZOR, PRIJAVI SE!

Kako se prijaviti?

Ispuni prijavni obrazac OVDJE, a prijavi se i online (www.ersteplavaliga.com) i tako uđi 
u natječaj za vrijedne nagrade.

Tko se moze prijaviti?

 Pravo nastupa na natjecanju Lige imaju učenici/ce svih osnovnih škola s 
 teritorija RH.

 Kvalifikacijsko natjecanje je pojedinačno i održava se u sljedećim kategorijama:

    UČENICE: III., IV., V., VI. razred
    UČENICI: III., IV., V., VI. razred

Uvjeti prijave:

 Škola ili pojedinci mogu prijaviti neograničen broj natjecatelja, a svaki natjecatelj ima   
 pravo nastupiti u najviše dvije discipline.

 Natjecatelj se prijavljuje za natjecanje putem prijavnog obrasca OVDJE ili putem 
 online prijave (www.ersteplavaliga.com), a dolaskom i prijavom na stadionu sat   
 vremena prije početka discipline potvrđuje svoje sudjelovanje.

 Uvjet za sudjelovanje na natjecanju je uspunjena i potpisana izjava o suglasnosti   
 roditelja/staratelja.

 Za zdravstveno stanje učenika odgovorna je škola ili roditelji koji su izvršili prijavu   
 nastupa.
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PRIJAVA
(obrazac)

DISCIPLINE I KATEGORIJE za proljeće 2020.

Zaokruži kategoriju i disciplinu (najviše dvije discipline)

IME I PREZIME:

SPOL: Ž

ŠKOLA:

M

*Natjecanje u finalu je ekipno, a pravo nastupa u finalu zborit će prvoplasirani i drugoplasirani iz svake discipline.

**U finalu Erste Plave lige kao zadnja disciplina održat će se mješovita štafetna utrka 4*100. ŠTAFETU ĆE U FINALU 
TRČATI 2 NAJBOLJA TRKAČA I DVIJE NAJBOLJE TRKAČICE U UTRCI 60m ZA SEDME RAZREDE.

*** Za razliku od ostalih kvalifikacijskih natjecanja, kvalifikacije u Zagrebu održavaju se u školskoj godini 
2020/2021. Kako bi se natjecatelji koji su u kvalifikacijskom natjecanju u Zagrebu izborili mjesto u finalu natjecali 
s istim uzrastom, na kvalifikacijskom natjecanju u Zagrebu natječu se djeca iz 4., 5., 6., i 7., razreda.

*OVDJE ispunjenu PRIJAVU potrebno je predati na stadionu min. sat vremena prije početka discipline. Satnicu 
natjecanja za svoj grad možeš pogledati na www.ersteplavaliga.com

JESI SE PRIJAVIO/LA ONLINE? NEDA
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300m  skok u dalj
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3. RAZ.

UZRAST UČENICI UČENICE

4. RAZ.

5. RAZ.

6. RAZ.



IZJAVA o suglasnosti
roditelja/staratelja

Svojim potpisom potvrđujem da kao roditelj/staratelj dajem potpunu suglasnost za 
sudjelovanje u natjecanju Erste Plave lige za dijete:

Priključite se i VI u KLUB RODITELJA i NAVIJAČA Erste Plave lige i ostvarite dodatne pogodnosti. 
PRISTUPNICU možete ispuniti na www.ersteplavaliga.com.

ORGANIZATOR: AK PRO SPORT Lašćinske ledine 19, 10000 Zagreb

Ime i prezime roditelja/staratelja:

Kontakt:

Potpis roditelja/staratelja:

Datum:

Prijava za natjecanje smatra se važećom samo uz potpisanu izjavu o suglasnosti.

Natjecanje Erste Plava liga održava se prema pravilima i propisima organizatora. Svi sudionici na 
natjecanjima nastupaju dragovoljno i na vlastitu odgovornost, uz pristanak roditelja/staratelja. Ova 
suglasnost odnosi se na kvalifikacijska natjecanja te za finalno natjecanje.

Potpisom ove suglasnosti roditelj/staratelj oslobađa organizatora odgovornosti u slučaju nastanka 
tjelesnih ozljeda (bilo koje vrste) i drugih nesretnih slučajeva, kao i gubitka ili krađe osobnih stvari. 
Organizator zadržava pravo na izmjenu uvjeta i pravila natjecanja, termina natjecanja te pravila 
korištenja fotografija i audio/video zapisa.

Ovu suglasnost vaše dijete treba predati organizatoru na stadionu na dan natjecanja, najkasnije sat 
vremena prije početka discipline.

Sva dodatna pitanja o natjecanju mogu se dobiti putem telefona 01/6449-314 ili putem e-maila 
info@ersteplavaliga.com.

Ja roditelj želim popraviti statistiku...

„Samo 40% dječaka i 25% djevojčica redovito se bavi dnevnom 
tjelesnom aktivnošću.“
Ja roditelj želim da moje dijete brže, više, jače krene prema zdravim životnim navikama!



1. Online prijava

Sudjelovati mogu natjecatelji koji prilikom online prijave s 
roditeljima otvore profil i pristanu sudjelovati u nagradnoj 
igri. Jedan dan prije natjecanja u svakom gradu 
nasumičnim ćemo odabirom nagraditi pet profila. 
Nagradu mogu osvojiti samo oni natjecatelji koji pristupe 
natjecanju - nije dovoljno samo se prijaviti na natjecanje.

2. Najpopularniji profil

Uredi svoj profil, pozovi ekipu da te bodri na natjecanju te 
da lajka tvoj profil. Profil s najviše glasova osvojit će 
vrijednu nagradu, a pobjednika ćemo proglasiti po 
završetku finalnog natjecanja.

3. Najpopularnija fotografija

Fotke s natjecanja možeš objaviti ti ili bilo tko od tvojih 
prijatelja koji su te fotkali za vrijeme natjecanja, čak i ako 
nemaju svoj profil. Fotografije s najviše glasova osvojit će 
nagradu, a pobjednik će biti objavljen po završetku 
finalnog natjecanja.

4. Najpopularniji crtez

Nacrtaj i objavi crtež s motivom Erste Plave lige ili 
Erste&Steiermarkische banke i ako se baš tvoj crtež svidi 
svijetu - znaš što slijedi! Crtež s najviše glasova osvojit će 
nagradu, a pobjednik će biti objavljen po završetku 
finalnog natjecanja.

5. Najpopularnija pjesmica

Sastavi pjesmicu inspiriranu atletikom, natjecanjima i Erste 
Plavom ligom i pošalji je na email: info@ersteplavaliga.com. 
Tvoju ćemo pjesmicu objaviti, a pjesmica s najviše glasova 
osvojit će nagradu. Pobjednika ćemo objaviti nakon finalnog 
natjecanja.

PLAVA
LIGA NAGRADNE

IGRE

V



PLAVA
LIGA ERSTE PLAVA LIGA JE

PRAVA STVAR

Sandra Perkovic 
(bacanje diska)

Dvostruka olimpijska 
pobjednica, svjetska 
prvakinja i četvrostruka 
prvakinja Europe, 
peterostruka pobjednica 
Dijamantne lige, njezin 
hitac od 71,08 metara 
najbolji je svjetski rezultat 
još od 1992. godine.

Sara Kolak 
(bacanje koplja)

Olimpijska pobjednica iz 
Rio de Janeira i brončana s 
Europskog prvenstva u 
Amsterdramu 2016. godine, 
hrvatska rekorderka sa 
66,18 metara, proglašena 
najvećom senzacijom 
atletskog programa na OI 
u Riju.

Blanka Vlasic 
(skok u vis)

Dvostruka svjetska 
prvakinja, europska 
prvakinja i osvajačica srebra 
i bronce na Olimpijskim 
igrama, s 208 cm vlasnica 
drugog najboljeg rezultata 
svih vremena, proglašena 
najboljom atletičarkom i 
najboljom sportašicom 
svijeta 2010.

Stipe ZUnic 
(bacanje kugle)

Jedini Hrvat koji je bacio 
kuglu preko 21 metar, 
njegov i hrvatski dvoranski 
rekord iznosi 21,11 metar, 
finalist Olimpijskih igara, u 
Rio de Janeiru te europskih 
prvenstava na otvorenom 
i u dvorani. 

Andrea Ivancevic 
(100 i 100 metara prepone)

Najbrža Hrvatica svih 
vremena, vlasnica rekorda 
na 100 i 100 m prepone te 
60 i 60 m prepone u 
dvorani, polufinalistica 
Svjetskog prvenstva u 
Pekingu i finalistica 
Svjetskog dvoranskog 
prvenstva u Portlandu.

Ivan Horvat 
(skok s motkom)

Hrvatski rekorder u skoku s 
motkom na otvorenom 
(5.70 metara) i u dvorani 
(5.76 m), finalist Svjetskog 
prvenstva u Pekingu 2015. 
godine i Europskog 
dvoranskog prvenstva 
2017. te dvoranski prvak 
Balkana 2017.



PLAVA
LIGA COVID-19

MJERE OPREZA

Erste Plava liga održava se u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 
Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom održavanja športskih natjecanja na 
otvorenom tijekom epidemije virusa SARS-CoV-2 (bolesti COVID-19) radi zaštite organiza-
tora, športaša, osoblja i ostalih sudionika. Primjenjuju se na sve prostore i objekte u kojima 
će se organizirati športska natjecanja. Održavanje športskih natjecanja dopušta se uz 
pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve 
dok su na snazi posebne mjere.

Natjecanja Erste Plave lige održavaju se bez gledatelja, na stadionima na kojima postoje 
higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za 
što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim športskim 
objektom.

Svi natjecatelji, sudci, treneri i organizatori koji se nalaze na stadionu obvezni su koristiti 
dezinficijens za ruke a dozatori dezinficijensa trebaju biti postavljeni u svim zatvorenim 
prostorima športskog objekta (svlačionice, sanitarni čvor i druge prostorije u zatvorenom 
dijelu športskog objekta) te uz svako borilište jedan dozator i dezinficijens za sprave.

Mjerenje tjelesne temperature je obavezno! Organizatori, treneri, instruktori, voditelji, 
športaši, asistenti i ostali sudionici natjecanja trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti tjelesnu 
temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima 
bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na 
bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se 
telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju. 

Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg 
naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom 
SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, 
telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, 
voditelja, športaša, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje športskog 
natjecanja.

Fizička udaljenost je obavezna tijekom trajanja natjecanja, u redu čekanja za izvođenje 
discipline te tokom proglašenja pobjednika. Svi natjecatelji, suradnici i organizatori bit će 
informirani prije početka natjecanja o načinima prenošenja i mjerama za suzbijanje širenja 
infekcije COVID- 19.



svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava imena 
dobitnika, za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje 
u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam vaše ime, prezime, e mail.

Kontaktiranje
Ukoliko nam se obratite s upitima, podatke koje nam pri tome dostavite 
obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija.

3. Primatelji osobnih podataka
Atletski klub Pro Sport će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim 
primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog 
zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Po potrebi osobni podaci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima 
(izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja 
informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obvezne 
mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

4. Zaštita osobnih podataka djece na web stranici 
www.ersteplavaliga.com
Prikupljanje i obrađivanje podataka djece radimo isključivo uz privolu 
roditelja ili staratelja.

Objava informacija od strane organizatora i suorganizatora prema djecu vodi 
se isključivo u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štiti prava djece i njihovu 
privatnost.

U obrascima gdje bi djeca mogla unijeti svoje osobne upućujemo ih na 
traženje dozvole roditelja/staratelja za unos podataka u svrhu prijave na 
natjecanje, izrade korisničkog profila i korištenja drugih mogućnosti web 
stranice.

5. Zaštita osobnih podataka
Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu 
odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako 
bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup osobnim 
podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije 
nužne  u pružanju naših usluga. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni 
za obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno.

6. Vaša prava
U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših 
osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:
• pravo na pristup podacima koji se odnose na vas
• ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka
• brisanje osobnih podataka i zatvaranje korisničkog računa
• ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti     
osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.
• povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje           
promotivnih poruka)

7. Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka 
možete uputiti na adresu elektroničke pošte info@ersteplavaliga.com ili na 
adresu Atletski klub Pro Sport, Lašćinske ledine 19, 
10 000 Zagreb

U postavkama svojeg korisničkog računa uvijek možete vidjeti koje smo 
vaše osobne podatke prikupili. Možete i obrisati svoj račun čime će svi vaši 
osobni podaci koje ste nam dostavili prilikom registracije biti izbrisani.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih 
podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u 
roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne 
napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu 
osobnih podataka.

8. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih 
strana
Na stranici www.ersteplavaliga.com postoje poveznice koje vode na druge 
web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima 
mogu biti drugačija pravila u Izjavi o zaštiti osobnih podataka Atletskog kluba 
Pro Sport.

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje 
omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga 
vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se 
primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od 
strane trećih osoba.

1. Izjava o zaštiti privatnosti 
Pravila zaštite privatnosti opisuju koje osobne podatke  prikupljamo, na koji 
način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava 
povezana s vašim podacima.

Atletski klub Pro Sport, Lašćinske ledine 19, 10000 Zagreb, OIB: 29397763233 
obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice 
www.ersteplavaliga.com u skladu s važećim propisima kojima je regulirana 
zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka može se izmijeniti i/ili dopuniti te je 
primjenjiva i obvezujuća sa svim takvim naknadnim izmjenama i dopunama. 
Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka je posljednji put ažurirana dana 
18.3.2019.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka
Pristup internetskoj stranici www.ersteplavaliga.com je slobodan i ne 
zahtijeva registraciju. Ukoliko se odlučite registrirati, možete koristiti veći broj 
sadržaja i funkcionalnosti stranice (npr. objavljivati svoje fotografije, 
sudjelovati u igrama, predbilježiti se za primanje obavijesti putem 
elektroničke pošte i sl.).

Prijava na natjecanje
Prilikom prijave na natjecanje putem obrasca na web stranici prikupljamo 
adresu elektroničke pošte roditelja kako bi na nju mogla stići Izjava o 
suglasnosti roditelja/staratelja koja sadrži podatke o natjecatelju a koju je 
potrebo predati u školi ili klubu kako bi dijete moglo pristupiti natjecanju, 
grad za koji se prijavljujete, školu koju dijete pohađa (kako bi se mogla 
dodijeliti nagrada školi s najviše natjecatelja), razred koji pohađa (zbog 
određivanja kategorije) informacije o spolu (zbog raspodjele između 
disciplina) i disciplinama u kojima se natječe. 

Podatci koje unosite prilikom prijave vidljivi su osobi ovlaštenoj od strane AK 
Pro Sport te suorganizatoru natjecanja u mjestu natjecanja. 

Registracija korisničkog profila
Otvaranjem profila na web stranici Erste Plave lige korisnici ostvaruju 
mogućnost sudjelovanja u nagradnim igrama, omogućuje im se 
objavljivanje fotografija i video zapisa te komentiranje objava i interakcija s 
drugim korisnicima.

Prilikom registracije roditelj može odabrati želi li primati obavijesti putem 
newslettera.

Ostalim registriranim korisnicima bit će prilikom njihovog pristupa na vašu 
osobnu stranicu vidljivi vaši natjecateljski podatci i vaša slika profila. Drugi 
osobni podaci koje ste dobrovoljno unijeli prilikom registracije neće biti 
vidljivi ostalim korisnicima.

Osobne podatke koje prikupljamo te kroz registraciju obrađujemo kako bi 
vas upoznali poboljšanje kvalitete sadržaja i funkcionalnosti web stranice.

Osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije 
obrađivat ćemo za vrijeme postojanja ove stranice, odnosno za vrijeme 
trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati.

Objava rezultata natjecanja
Rezultati kvalifikacijskih natjecanja i finala lige bit će objavljeni na službenoj 
web stranici pod rubrikom Rezultati. Ovdje će se u arhivi natjecanja 
pohranjivati i rezultati prethodnih natjecanja. Pod rezultatima se objavljuje 
ime i prezime natjecatelja, škola koju pohađa, mjesto kvalifikacija te 
kategorija i dobna skupina natjecatelja.

Objava fotografija
Natjecanja Erste Plave lige fotografirana su od strane službenog fotografa. 
Fotografije i video zapisi kvalifikacijskih natjecanja i finala lige objavljuju se 
na službenoj web stranici. Napominjemo kako su natjecanja lige javni 
skupovi dostupni svima te se održavaju na javnim mjestima zbog čega 
postoji mogućnost da na službenoj stranici bude objavljena i fotografija na 
kojoj je vidljiv netko od natjecatelja, članova publike ili bilo tko prisutan na 
mjestu održavanja natjecatenja.

Newsletter
Informacije o natjecanju i promotivni materijali mogu dolaziti na odabranu 
mail adresu ukoliko se sami za to odlučite. Baza podataka prijavitelja na 
newsletter čuvat će se dok sami ne zatražite micanje iz baze podataka 
putem linka ili do prestanka newsletter kampanji.

Nagradne igre
Svi registrirani korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri tako da putem 
svog profila objave ili na  mail info@ersteplavaliga.com pošalju svoj crtež, 
fotografiju ili pjesmicu.
Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način  obrađujemo isključivo u 


