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Актуални новини
В контраст на отпускарския август и липсата на това да се прави „кой знае какво“ поразлично от ходене на море, септември предлага невъобразимо много събития, а ние
ви предлагаме и нещо ново.

Compass-bikes.com е нещо ново, но най-хубавото е
че достига по специален начин до членовете на
сдружението,а именно с отстъпки межди 15% и
30%. А какво всъщност е Compass-bikes освен
нещо ново, може би нещо планинско, нещо вело,
нещо под наем…разберете повече...

Предстоящи събития
Семинар на тема: Интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в
градска среда
На 9, 10 и 11 септември Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа
– клон България организира Семинар на тема: Интегрирано планиране и
популяризиране на велосипеда в градска среда, вход свободен, изисква се само
предварителна регистрация на посочените контакти.
В рамките на събитието ще можете да се срещнете с колеги и представители на
местната власт, и заедно да обобщим постигнатото до момента в България по
въпросите с интегрирането на велосипедния транспорт и възможностите за
повишаването на капацитета на местните власти при включването на велосипеда като
част от ежедневното придвижване на хората в населените места.
В рамките на семинара ще бъде представена и презентация на Столична община по
темата за интегрирането на велосипедния транспорт като средство за придвижване в
градска среда.
Лектори ще са aрх. Петя Петрова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева,
мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.
Повече информация…

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

Европейска седмица на мобилността 16-22
септември 2013 г.
Кампанията Европейска седмица на мобилността
предстои да ни запознае колко много хора мислят
алтернативно и то за начина си на придвижване. Над
30 организации участват с тестове и демонстрации на
различни иновативни решения, открито кино,
дискусии, игри, кампании, вело и пешеходни турове ,
за да ни покажат че алтернативното придвижване се превръща част от нашето
ежедневие. В кампанията за популяризиране на алтернативния транспорт през 2013 е
с мото „Чист въздух – ти си на ход“ участват също Министерството на околната среда и
водите, Център за градска мобилност, Изпълнителна агенция по околна среда, КАТ,
МВР – Отдел превенция.
Програмата и повече информация за кампанията на http://mobilityweek.velobg.org/
Кампанията се реализира от сдружение Велоеволюция, със финансовата подкрепа на
програма Европа на Столична община.

Подкрепете ни
Търсим доброволци за участие в играта «Хубави на колело» за периода 16-22
септември. Между 18:00 – 20:00 часа, всеки ден от седмицата, на една позиция в града
ще ни трябва доброволец – жури, който да раздава талончета на велосипедистите,
който ще го потърсят. Повече информация поискайте на мейл mobilityweek@velobg.org
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!

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

