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Актуални новини
До работа с колело
Да погледнем по един нов начин за придвижването с колело! През месец май тече кампания за
стимулиране на фирми и служители за насърчаване и използване на велосипед за пътуванията
до работа.
Регистрирайки се в сайта на кампанията, можете да отбелязвате ежедневните пътувания и да
участвате в класациите за индивидуални велосипедисти и отбор на фирма. За регистриране и
повече информация….
Critical mass – всеки последен петък от месеца
Всеки последен петък от месеца се случва неорганизирано каране на велосипед в група из
софийските улици или така нареченото в световен мащаб събитие Critical mass. Началото е
19:00 часа, на езерото Ариана. Велосипедистите, които се събират карат по правилата за
движение на пътя и в повечето случаи това са хора, които нямат климатични съображения и
създават велосипедното настроение в столицата. Събитието е цел популяризиране на
велосипедния транспорт и създаване на усещане у шофьорите за присъствието и на този вид
транспорт. Повече за събитието…

Предстоящи събития
Фамилатлон, 18 май
Празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот ще се случи на 18 май, отново
в Южния парк на поляната с гълъбите. Всяко семейство може да изпробва различни спортове –
такива, които се практикуват от големи или от малки отбори, такива, за които е нужна
екипировка или пък е достатъчно само желание и пространство. Повече информация…
Работно ателие „Мисли велосипедно“, гр. Момчилград
Предстои третото поредно работно ателие „Мисли велосипедно“ в град Момчилград, част от
проекта „Всички на колела“, финансират от Холандското посолство в България. Датите са
фиксирани за 21-22 май, а съдържанието е богато на изненади и иновативни дейности.
Ателието ще включва един ден прекаран на открито във велосъстезания, игри и обучения и
втори ден с работно ателие насочено към специалисти, който планират велосипедна
инфраструктура. Повече информация очаквайте скоро на сайта на Велоеволюция

Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението ! Карайте колело!

Традиционно майско велошествие, 30 май
По традиция предстои голямото майското велошествие в град София. Началната точка е Южен
парк, сбор 18:00 часа и тръгване 18:30. Този път каузата е благотворителна и със събраните
средства от дарение ще направим велостойки за софийски училища. Съвсем скоро ще
разкрием и маршрута, очакваме решението на Столична община…
Велофест Пловдив, 19 май
Велофест Пловдив 2013 ще събере за трета поредна година всички любители и
професионалисти под тепетата, свързани с един съвременен феномен с богати традиции велосипеда. Повече информация…
Bike adventure Lovech, 30 юни
Започна записването за третото поред издание на състезанието “Bike adventure” Lovech и тази
години състезанието ще протече в три етапа. Повече информация…

За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара.

Инфраструктура
Велоалея по бул. „България“
В момента се изгражда велоалея по булевард „България“. Тя ще се свърже с велоалеята по
булевардите "Гоце Делчев", "Евлоги Георгиев" и "Цар Борис Трети" и според информация в
медиите ще е готова до края на месец май.

Изминали събития
Оранжев вело тур
От 26 април 2013 София вече има Оранжев велотур! Първи по него преминаха трима министри:
Юлиян Попов на околната среда и водите, Петър Стойчев – на спорта и Владимир Пенев – на
културата, главният архитект на София Петър Диков, алпинистът Дойчин Василев, Николай
Стойнев, заместник председател на СОС, четирима полицаи от Общинска полиция със
служебни велосипеди и др. известни лица, за които колелото не е екзотика, а нормално
транспортно средство в София. Повече информация…

Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението ! Карайте колело!

Подкрепете ни
Стани член на сдружение Велоеволюция
„Велоеволюция” е сдружение с нестопанска цел. За постигането на своята мисия сдружението

се нуждае от своите членове. Като станете член вие имате право да участвате в развитието на
сдружението и получавате отстъпки в магазини за велосипеди и екипировка за екстремни
спортове. Дори и да не участвате активно, вашият членски внос ще помогне много на
сдружението да съществува. Той е само 10лв. на година. Стани член!
Доброволци за майско велошествие
Велоеволюция търси доброволци за организацията на традиционното велошествие „Ден за
ходене на работа с колело“ през месец май, планирано за 30 май 2013г. Дейностите, в които
можете да се включите са: вело охрана на шествието, разпространяване на флаери, вело
куриер за разнасяне на писма, комуникация с фирми за участие в специална инициатива за тях
и разбира се идеи как да съберем повече хора на колелета. Пишете ни на info@velobg.org

Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението ! Карайте колело!

