EC Day 2019

8.30

Registracija in pogostitev udeležencev

8.30

Regisztráció

9.30

Predstavitev projekta Iron Curtain cycling
Pozdrav udeležencev

9.30

Az Iron Curtain Cycling projekt bemutatása
Köszöntőbeszédek

9.45

Start kolesarjenja po daljši progi (80 km)

10.00

Start kolesarjenja po krajši progi (34 km)
Daljši pohod v okolico Páke z ogledom naravnih znamenitosti (cca 15km)
Voden ogled zanimivosti gozdov Zale, flore in faune doline južnega toka reke
Válicka. Angleški prevod je zagotovljen.

9.45
10.00
10.15

Hosszú kerékpáros túra kezdet (80 km)
Rövid kerékpáros túra kezdete (34 km)

10.30

Gyalog túra Páka környékén, történelmi emlékek megtekintése (kb. 5 km)
Vezetett gyalogtúra a Déli Védelmi Vonal bunkereinek megtekintésével, majd séta
Öveges professzor egykori, pákai lakóházához, végül a műemlék Római katolikus barokk
templomhoz. Szlovén nyelvű tolmácsolás biztosított.

13.00 - 16.00

Ebéd

11.00 - 17.00

Kísérőprogramok
Előadások, sportprogramok (fanatic jump, teqball, spinning, fitness park, sportos,
ügyességi vetélkedők), egészségügyi szűrések (vérnyomásmérés, vércukormérés,
testtömeg indexszámítás), kézműves és helyi termékek bemutatkozása, szórakoztató
gyermekprogramok.

17.00

A rendezvény zárása

10.15

10.30

Sprehod v okolico Páke z ogledom zgodovinskih znamenitosti (cca 5km)
Voden ogled bunkerjev južne obrambne linije, sprehod do hiše profesorja Oveges
in baročne cerkve. Slovenski prevod je zagotovljen

13.00 - 16.00

Skupno druženje ob malici

11.00 - 17.00

Spremljevalni program
Predavanja, športne aktivnosti (fanatic jump, teqball, spinning, Fitness park,
športna tekmovanja), zdravniški pregledi (merjenje pritiska, nivoja sladkorja v krvi,
indeks telesne mase), predstavitev lokalnih produktov, predstavitev starih koles,
zabavne aktivnosti za otroke

17.00

Zaključek dogodka

Prijava
Prosimo, da se na dogodek prijavite čimprej. Prijave so možne do zapolnitve mest. V kolikor boste
potrebovali kolo (št. koles je omejeno) bodite pozorni ob prijavi.
Udeležba na dogodku je na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti.

Hosszú gyalogtúra Páka környékén (kb. 15 km)
Ismerkedés az Alsó-Válicka völgye mentén a zalai erdőségekkel, a patak mentén a
vízben gazdag területek növény és állatvilágával. Angol nyelvű tolmácsolás biztosított.

Regisztráció
Kérjük, részvételi szándékukat mihamarabb jelezzék. Jelentkezéseket csak a rendelkezésre álló
résztvevői létszám beteléséig tudunk fogadni. Korlátozott számban kerékpárokat tudunk biztosítani.
Amennyiben igényel kerékpárt, kérjük, figyelmesen válassza ki a megfelelő regisztrációs lapot.

