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ВЕЛОБЮЛЕТИН април 2014

Предстоящи събития
Оранжев вело тур 2 – 25 април, 16:00 часа, ул. „Оборище“ №15
Дъжд, вятър, слънце или мъгла, има една страната в която
тези неща нямат значение особено за карането на колело.
За това този петък, 25 април, по случай „Деня на краля“,
Холандското посолство в България и сдружение
„Велоеволюция“ ви кани да се включите във второто
издание на „Оранжев вело тур“. Стартираме от 16:00 часа
пред Холандското посолство на ул. „Оборище“ № 15 и ще
се движим по маршрут, който не предвижда затваряне на
улици. Мотото на шествието е „безопасно с колело“ и ще акцентираме върху това как да се
движим с колело безопасно, а за да спазим традицията на тура – носете нещо оранжево.
Повече инфо тук.

Байк за Чепън, 27 април, 10 часа, Драгоман
Байк за Чепън не е просто вело състезание, а среща
на активните хора със зелено прогресивно
мислене, любители на активния спорт сред
природата и приятели на планината. Новото
състезание тази година е Бягане за Чепън. Повече
за събитието:
http://zelenidni.com/zelenievents/bike4chepan/
Членовете на сдружение “Велоеволюция” както и велосипедисти, станали членове на
сдружението преди състезанието, участват в състезанието безплатно. С този жест
организаторите на проявата, обявяват подкрепа за дейността на сдружението за подобряване
на условията за велосипеден транспорт в София и България. Членството дава възможност на
велосипедистите да участват пряко в дейността на сдружението и вземането на решения за
неговата политика и имат право на отстъпки при пазаруване в магазините-партньори (магазини
Стената, Outsider, Макском, Eco Power Sport, Вело Ателие, Compass-Bikes, Колелото,
Go!Outdoor). Стани член тук: http://velobg.org/help-us
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КолелоТУ“04, 13 май, вторник, 12:00 часа, Южен парк
Времето не си губи и грабвай байка си. Ела на 13май в началото на Монцата
(под Американското посолство) със смазана верига и силен спортен дух,
защото ще има много награди за всичките участници. Състезанието включва
три обиколки в парка като трасето е подходящо за планински бегачи (МТБ).
Ще бъдат осигурени няколко колела за желаещи студенти. Вход свободен.
Мисия на инициативата е популяризиране на безопасно, алтернативно и
интелигентно придвижване с велосипед в градска среда. Посланията на
организаторите от Техническия университет в София са:
-безопасно, че велосипедистът е част от движението в градската среда;
-алтернативно - средство за придвижване с висока екологична стойност;
-интелигентно - избор на оптимален маршрут.
За повече информация на Facebook страницата на събитието.

До работа с колело, 01-31 май 2014
Тази година отново ни предстои да погледнем на
придвижването с колело по практичен начин, а
именно колко го използваме в ежедневието
си. “Велоеволюция” обявява месец май 2014 за месец
за ходене на работа с колело в България!
Националната кампания стартира с регистрация на
сайта/ http://velobg.org/biketowork/ на 1 май. Всеки, който използва велосипед, може да
въвежда ежедневно изминатите км и с това да се съревновава с всички останали велосипедисти
в страната. Освен индивидуални регистрации могат да се правят и отборни, а отбори могат да
бъдат поне двама души от една фирма, институция, организация или просто приятели. Финала
на кампанията – 31 май е и начало на награждаване на победителите в най-различни
категории. Това ще се случи след Традиционното майско велошествие на 31 май, Паметника на
съветската армия, часът още се уточнява.
Аз обичам с колело!
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