Turistično društvo Moravče v sodelovanju
z OŠ Jurija Vege Moravče in LAS Srce Slovenije
organizira dogodek

E-nostavno
na
Animacijski program za otroke

v soboto,
25. 9. 2021,
9. do 12. ure

Preizkus in demonstracija
E-koLes
Sejem rabljenih koLes
^

Druzinski koLesarski izlet po
Lokalnih cestah v nasi okoLici
^

Promocija koLesarskih izletov
v naSi okolici
^

^^
^^

na dvoriSCu
in igriSCu
OS Jurija Vege
MoravCe

Varno na koLesu

^

^

Za gLasbo po poskrbeLa
rock skupina RYvertone
^
Dogodek bo izveden v okviru projekta E-nostavno na kolo, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Animacijski program za otroke
• Obiskal nas bo KUŽA PAZI,
• lahko se preizkusite v kolesarskem poligonu (kolo si
boste lahko tudi izposodili),
• obiskali nas bodo policisti iz Domžal, opravili pregled
koles ter ustrezno opremljenim kolesom podelili
nalepke Varno kolo.

Preizkus in demonstracija E-KOLES
		

• ELPEC eBikes - prvi specializiran center električnih
koles v Sloveniji - bo pripeljal različne modele
mestnih, treking in gorskih E-koles, uveljavljenih
evropskih proizvajalcev, ki jih boste lahko preizkusili!

Sejem rabljenih KOLES
• pripeljite tudi svoje kolo, ki ga želite prodati
• pregled in hitri servis koles - brezplačno
• prikaz krpanja in menjave zračnic

Varno na KOLESU
• Predstavitev dejavnosti in dosežkov OŠ Jurija Vege Moravče v okviru prometne
varnosti in druge preventivne dejavnosti.

^

^

• Moravče - Dole - Imenje - Imovica Studenec - Kokošnje - Vrhpolje Češnjice - Moravče

..

• 17 km (15 km asfalta, 2 km makadama),
uro in pol kolesarjenja, skupaj 220 m vzponov
• zbor ob 9.30 na dvorišču OŠ Jurija Vege Moravče

^

Druzinski koLesarski izlet
po LokaLnih cestah v nasi okoLici
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Se vidimo!

