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Бюлетин февруари 2013

Актуални новини
Магазин СТЕНАТА, за специализирана планинска екипировка, е партньор на сдружение
Велоеволюция. Всеки, който стане член на сдружението получава отстъпки за всички стоки в
във веригата магазини. Повече информация…
Магазин Аутсайдер, магазин за нова и употребявана екипировка, партньор на сдружение
Велоеволюция. Всеки, който стане член на сдружението получава различни отстъпки за всички
стоки в във веригата магазини. Повече информация…

Предстоящи събития
Баба Марта на колело
На 2-ри март, събота, ще се съберем на централния вход на Южен парк (откъм бул. „Витоша“)
от 11:00 часа не просто, за да покараме и да се порадваме на движението, ще радваме света
около нас преоблечени в духа на 1 март – бяло и червено и ще раздаваме мартенички, на
всички усмихнати хора. Повече информация…
Работно ателие „Мисли велосипедно“, гр. Русе предстои да се случи на 28 март 2013 г. Скоро
очаквайте повече информация…
Critical mass
Всеки последен петък от месеца (29 март 2013) велосипедисти се събират на езерото Ариана,
след работно време и карат из града в група. Това е неофициално, неорганизирана среща на
велосипедисти с основната идея да показват на обществото, че велосипедистите не пречат на
движението а са част от него. Повече за събитието…
За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара.

Изминали събития
Първото работно ателие за велосипедните решения за София „Мисли велосипедно“ се
проведе на 5-6 февруари в дирекция Архитектура и градоустройство на Столична община.
Презентации на холандските лекторите Том Ходефрой и Вим ван дер Вайк можете да
разгледате тук. Излезе и официалният доклад от работното ателие на сайта на Холандското
Велосипедно Общество и галерия със снимки от срещата.
Critical mass

На 22 февруари се отбеляза вторият за 2013г. Critical mass. Събраха се около 15 велосипедиста,
които нямат климатични съображения и създават велосипедното настроение в столицата.
Повече за събитието…

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!

