
Julian Alps Trail Run by UTMB 
Trajnostna politika

Spoštujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji, in nosilne
sposobnosti prostora.
Starti tekov potekajo v destinacijah, ki so se zavezale trajnostnemu razvoju
turizma.
Spremljamo vplive naših dejavnosti na okolje in uvajamo ukrepe, s katerimi te
vplive zmanjšujemo.
Aktivno delamo na vključevanju lokalnih skupnosti, sledimo interesom lokalnega
prebivalstva in festival razvijamo na način, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.
Povsod, kjer je to mogoče, sodelujemo z lokalnimi ponudniki. 
Obiskovalce in partnerje spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do
naravnega in družbenega okolja. Obveščamo jih o naših prizadevanjih in jih
spodbujamo k sodelovanju in podpori.
Vsako leto izdelamo načrt ukrepov, ki jih bomo izvedli. Verjamemo v politiko
majhnih in obvladljivih korakov, ki jih bomo iz leta v leto nadgrajevali.
S trajnostno politiko, cilji in ukrepi je seznanjena celotna organizacijska ekipa in
vsi, ki pomagajo pri izvedbi dogodka.

Organizatorji dogodka Julian Alps Trail Run by UTMB se zavedamo, da je trajnostna
politika dogodka ključna za njegov dolgoročni razvoj in ustrezno vključitev v lokalno
skupnost. Delovati želimo v dobro naravnega okolja, v katerem se dogodek odvija, in
lokalne skupnosti. Zeleno zavest želimo prenesti tudi na tekače in vse ostale
udeležence naše prireditve.  Le s skupnim delovanjem bomo lahko še naprej uživali v
čudoviti naravi in   nepozabnih stezicah.

Prav zato v procesu organizacije in izvedbe dogodka sledimo smernicam trajnostnih
športnih dogodkov in skrbimo, da dogodek razvijamo z motom odgovornega
poslovanja, ki zmanjšuje negativne vplive na naravo in družbeno okolje ter ohranja in
izpostavlja posebnosti naravnega in družbenega okolja, v katerem se odvija. 

Pri organizaciji in izvedbi Julian Alps Trail Run by UTMB sledimo naslednjim
smernicam:

Z majhnimi koraki vsako leto nadgrajujemo trajnostne prakse. Predani smo
nenehnemu izboljševanju trajnosti našega dogodka, k temu pa spodbujamo tudi naše
obiskovalce. Poleg ohranjanja naravnega okolja sta naši vodili tudi spodbujanje
razvoja zdrave, vključujoče družbe ter podpiranje lokalne skupnosti in gospodarstva.


