
Izpolnjeno stran pošljite na naslov AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana ali po e-pošti (stran fotografirajte ali preslikajte) na naslov clanstvo@amzs.si, s pripisom "NATEČAJ", do 13. 5. 2019.

** Med vsemi, ki nam boste 
do 15. 6. 2019 poslali vse 
letošnje Otroške prometne 
doživljalnice, bomo izžrebali 
2, ki se bosta lahko med 
poletnimi počitnicami 
udeležila otroškega 
motošportnega dneva.

* Karta velja za enega otroka 
v spremstvu enega starša ali 
skrbnika.

Nagrajenci aprilske številke MR:  
●  Dali Kotnik, Limbuš    
●  Tita Ličen, Idrija    
●  Vita Slana, Destrnik  
●  Jakob Keše, Gorica pri Slivnici
●  Kristian Lomšek Kosterov, Ljubljana

NAGRADNI NATECAJ

KARTING OPREMA

Za očeta kartinga velja Art Ingels, 
ki je prvi dirkalnik zgradil leta 

1956 v Kaliforniji. Poganjal ga je 
motor kosilnice.

ALI STE 
VEDELI?

?

IME IN PRIIMEK OTROKA:

LETNICA ROJSTVA OTROKA:

POŠTNI NASLOV:

IME IN PRIIMEK STARŠA/
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (prijavitelja):

PODPIS PRIJAVITELJA:

Sodelujoči v natečaju daje privolitev, da Avto-moto zveza Slovenije, 
Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirk osebnih podatkov, 
osebne podatke, ki jih sodelujoči vpiše v obrazec (osebno ime, osebno ime 
starša, naslov, starost), obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja in podelitve nagrad do 
zaključka natečaja oziroma do izvedbe podelitve nagrad. 

KARTING STEZA 
v SLOVENJI VASI
Hpovršina steze: 8965 m2
Hdolžina: 1005 m
Hširina: od 8 do 10 m
Hštevilo ovinkov: 13
Hsteza je zasnovana tako, 
   da je mogoče voziti v obe 
   smeri, torej levi ali desni krog
Hsteza je primerna za karting, 
   minimoto in skuter

Na KARTING STEZO nariši označbe, 
kjer so potrebne, nato pripelji svoj kart od začetka do cilja. 
Koliko različnih poti lahko prevoziš?

Vstavi manjkajoče besede.
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Pomagaj si s podatki na tej strani.

Je obvezna!

AMZS Center kartinga in moto športa

se nahaja v                         . Razteza se 

na površini           m2, proga je dolga

           m in ima        ovinkov. Steza je 

zasnovana tako, da je mogoče voziti v

                     , torej levi in desni krog.

Steza kartodroma je primerna za karting, 

                 in                
 . Obvezna 

zaščitna oprema pri kartingu je              ,

za tekmovanja in daljše vožnje pa so del

zaščitne opreme tudi                            .

s

NAGRADE: 
5-krat karta za eno vožnjo s kartom v AMZS

otroški motošportni dan v AMZS Centru
varne vožnje na Vranskem**

 IN 2-krat prijavnina za

Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi*


