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Okoli riti v varžet ali
šarm kolesarjenja po
Ljubljani Andrej Jaklič

Dobrodelna kolesa sreče
piše: Uredništvo
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Nadgradnja kolesa
Miroslav Braco Cvjetičanin
06.05.2013 Maratonec

Kolesa sreče so kolesarski izlet z dobrodelnim namenom, ki
ga organizira Rotary klub Dolenjske Toplice v sodelovanju s
Servisom in prodajo koles Štangelj in Društvom Sonshine –
Evropskim centrom za obravnavo avtizma. Druženje v naravi
bomo nadgradili z ozaveščanjem o avtizmu, zbrana sredstva
pa bodo namenjena pomoči družinam, ki živijo z avtizmom.

Nagradna igra: Iz oči v
oči z – oviro Janez
Kušar 23.09.2013
Gladiator

Za naj kolesarsko
občino okronan
Maribor Eva Mrhar

Izlet se bo začel in končal na jasi v Dolenjskih Toplicah, vmes
bodo udeleženci prekolesarili 22,5 km dolg krog v okolici
Dolenjskih Toplic in Straže, v naravi, pretežno po gozdnih in poljskih poteh. Dogodek bo posebej
prijazen do družin, izleta pa se lahko udeležijo tudi mlajši kolesarji, stari vsaj 10 let.

23.10.2013
razgledom

Soba z

Udeleženci bodo na startu dobili spominsko majico in plastenko z vodo, na dveh tematskih točkah postajah pa topel zeliščni čaj oziroma sadež. Po poti predlagamo hrano iz nahrbtnika, na cilju pa jih
bo čakal topel obrok. Na prvi postaji, Turistični kmetiji Plavica, se bodo udeleženci seznanili z
zeliščarstvom, na drugi postaji pa s tematiko avtizma. Na cilju bosta organizirana glasbeni program in
srečelov, kjer bo glavni dobitek kolo.
STARTNINA
Prispevek za udeležbo na dogodku Kolesa sreče znaša 10 € na osebo oziroma 20 € na družino.
Otroci s seboj prinesejo rabljeno igračo ali šolsko
potrebščino, ki jo bomo podarili.
Dobro je vedeti
− Organizirana bo vožnja v skupini. Primerna so gorska
in treking kolesa. Vsak udeleženec mora imeti čelado.
− Za otroke, mlajše od 15 let, je obvezno spremstvo
staršev.
− Vozi se na lastno odgovornost, spoštovati je potrebno
cestno-prometne predpise, vsak sam skrbi za svojo
varnost.
− Tehnična pomoč in zdravstvena oskrba bosta zagotovljeni (spremljevalno in reševalno vozilo).
− Parkirišče za udeležence je v bližini jase, na vstopu v Dolenjske Toplice.
Več o dogodku, trasi in organizatorjih, si preberite na tej povezavi!
SERVISNE POVEZAVE
Priporoči

NAJBOLJ BRANO

Foto: Bizarni zakoni
Amerike E. M.
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Pošlji prijatelju

Sam Doma

Poletova zdravnica:
Vnetni odziv, staranje
in ... dr. Nada Kozjek

KOMENTARJI

Rotovnik, dr. med.
30.05.2014 Dr. House

Vaše ime *

Brazilske favele
ponujajo prenočišče
nogometnim
navdušencem E. M.

E-mail naslov (ni viden javnosti) *
Domača stran

30.05.2014
razgledom
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Ekipa BTC City do
prvih vidnih
rezultatov Uredništvo
07.05.2014

Gladiator

Logično, da je Andrea
Massi eksplodiral
Jaka Lucu 21.02.2013
6 Gladiator

Pred oddajo obrazca morate odgovoriti na spodnje vprašanje.

KOLESARJENJE POHODNIŠTVO
LONDON OLIMPIJSKE IGRE
VADBA KLUB POLET RECEPT

POLETOV RECEPT TENIS DO
NAZGA

REKREACIJA

TEK PREHRANA POLET
SMUČANJE HRANA SLOVENIJA
GLASBA

MARATON ALPSKO

SMUČANJE ŠPORT ZDA KOLO
KOŠARKA TRENING NOGOMET
PRIPRAVA AVTOMOBILIZEM

Kakšno varnostno kodo vidite na sliki? *

KOLESARSTVO

V polje prepišite vse prikazane znake. Pri vnosu uporabite številke, samoglasnike in šumnike.

ZDRAVJE

KOMENTIRAJ
SPLETNE ZANIMIVOSTI

S pravljico okrog
sveta, prireditev
za otroke, 13. 6.
Po sledeh
eksplozije
asteroida nad
Čeljabinskom
Če bo treba, bo
Gogi povezal
Udriha in KZS
Družina jo je
pretepla do smrti
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Pogoji uporabe
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Piškotki

Twitter
RSS

Spletna mesta Dela, d. d., (slovenskenovice.si, delo.si, deloindom.si, polet.si, ddom.si, pogledi.si) uporabljajo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez
piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali soglašate z namestitvijo piškotkov na omenjenih straneh?

V redu

Omejujem piškotke

Želim več informacij

