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ВЕЛОБЮЛЕТИН май 2014

Предстоящи събития
Велофест Пловдив, 17-18 май, гр. Пловдив
Вече традиционния велофест в Пловдив включва масово велошествие, прожекция на
филми, обучения по планинско колоездене и даже вело-залез и вело-Родопи. Повече
за програмата и активностите на Велофест Пловдив: http://velobg.org/velofest-plovdiv

Фамилатлон, 18 май, Южен парк, гр. София
Празникът 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, а за малки и големи велосипедисти има специални предложения:
16 часа стартира велошествие за малки велосипедисти от 3 до 6 години, а за поголемите, всички от 7 до 107 , години ще има голям велопоход около Южния парк,
който че започне в 17.30 часа. Повече информация: http://velobg.org/familatlon-2014

Велофест Варна, 30 май – 1 юни, гр. Варна
Вело-клуб “Устрем” представя третото издание на Велофест “Варна” . Разнообразни
събития ще има за всички: 30.05 – велошествие “Деня с колело във Варна”, 31.05 –
“Деня с колело около Варна”, 01.06 – състезание по планинско колоездене “С дъх на
море”. Повече информация – очаквайте скоро на: http://velofest.ustrem-bg.com
Велошествие гр. Бургас, 31 май
Клуб на Любителите „Колоездачи“ организира мащабно Велошествие на 31 май в гр.
Бургас като финал на Националната кампания „До работа с колело“. Шествието
стартира в 18.30ч. пред сградата на Общината.
Организаторите на събитието призовават всички участници да изберат атрактивно
работно облекло със символиката, че голяма част от професиите позволяват
придвижване до работно място и извършване на служебни задачи с велосипед, като
алтернативна форма за придвижване в градска среда. Повече информация на
страницата на организаторите.
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Велошествие гр. София, 31 май
Традиционното майско велошествие в град София ще се проведе за 17 път. От 18:00
часа, сборен пункт паметника на Съветската Армия, очакваме всички велосипедистите,
защото вярваме, че ставаме все повече! Шествието е и финал на кампанията „До
работа с колело“ и ще бъдат раздавани награди в най-различни категории. Тази година
събитието е подкрепено от генерален спонсор ПроКредит Банк и ТНТ България. Повече
информация на: http://velobg.org/
ВЕГ ФЕСТ, 31 май
„София ВЕГ Фест” e културен фестивал, имащ за цел да информира, образова и
популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти. Той ще се
проведе 28.05-01.06.2014 на паметника на Съветската Армия. Повече информация на:
https://www.facebook.com/SofiaVEGFest

Търсим доброволци
Търсим доброволци за разпространения на якия флаер за Традиционното майско
велошествието. Флаерите се намират на ул. „Професор Никола Михайлов“ 12 по
стълбичките над ресторант Малкия стадион. Добре е да пишете на: info@velobg.org или
да звъннете на 0882 079 099 преди да минете, но и просто да се озовете на адреса –
пробвайте дали има някой.
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