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Бюлетин март 2013

Актуални новини
“Велосипедът – транспорт на бъдещето”, гр. Русе
На 28 март от 18:00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе ще проведе обществена
дискусия на тема “Велосипедът – транспорт на бъдещето”, гр. Русе. Повече информация …

И Русе „Мисли велосипедно“
В продължение на обученията насочени към общини в страната на тема развиване на устойчив
транспорт с фокус велосипедни политики и технически параметри за изграждане на
велосипедна инфраструктура. Повече информация…

Предстоящи събития
28 март велоразходка със заместник-посланичката на Холандия в град Русе
Стартът пред Община Русе от 16:00 часа, където заместник-посланичката на Холандия Рини Бус,
ще поведе велоразходка заедно със сдружение „Вело-Русе“, сдружение „Велоеволюция“ и
представители на общината. Повече информация…
29 март 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…
21 април Велосъстезание “Байк 4 Чепън”
Датата е 21 април (неделя) – един чудесен повод да посетите Чепън планина, едно малко
известно, но много красиво и близко до София място. Мястото на срещата на организатори и
участници е център „Драгоманско блато”, а началният час на състезанието е 9:30 сутринта.
Повече информация…

26 април 2013 Оранжев вело тур, София
Очаквайте скоро повече информация на сайта на сдружението

За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара.

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

Инфраструктура
Настилка на бъдещата велоалея по бул.“България“
Сдружението бе поканено да даде становището си относно настилка и проект за велоалея по
бул.“България“ . С цялото становище можете да се запознаете от библиотеката на
сдружението.

Изминали събития
Баба Марта на колело
Около 50 велосипедиста откриха сезона, обхождайки велоалеите из града. Повече
информация..
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!
Доброволци за майско велошествие
Велоеволюция търси доброволци за организацията на традиционното велошествие „Ден за
ходене на работа с колело“ през месец май. Дейностите, в които можете да се включите са:
дизайн на флаер, 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!

