10. let

60. let

VSESLOVENSKO SREČANJE SKUPIN DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA

TELOVADIMO V VELENJU

sobota, 22. JUNIJ 2019 ob 8.00 uri, Titov trg , Velenje
Na avtobusni postaji vas bodo pričakali člani skupine Velenje. Avtobusi lahko parkirajo na Premogovniškem parkirišču.

PROGRAM
- Himna skupine Velenje
8.00 - pozdrav podžupana mestne občine Velenje, g. Peter Dermol ali podžupanja ga. Darinka Mravljak
- jutranja telovadba 1000 gibov - vodi Nikolay Grishin (idejni vodja in soustanovitelj Društva Šola zdravja)
- pozdrav predsednice Društva Šola zdravja, ga. Zdenka Katkič
- tradicionalno skupinsko fotografiranje
10h – 12h ogled mesta Velenja z lokalnimi vodiči (brezplačno)
10h vodeni sprehod do velenjskih jezer ali samostojni sprehod po mestu
10.15h- 13.45h vodeni ogled v muzeju premogovništva Slovenije (obvezne predhodne prijave, plačilo 7 eur).
Prijave zbira do zasedenosti mest: Angela Kranjc 031 693 598, angela.krajnc@gmail.com
3. skupine (skupaj max 300 oseb): ogled ob 10.15h ali ob 12h ali ob 13.45h
Vključuje ogled nadzemnega in podzemnega dela z rudarsko malico (kranjska klobasa, žemlja, sok). Vsak
obiskovalec dobi tudi jakno in čelado za ogled podzemnega dela.
10h – 20h skok v poletje: PLJUSK, prireditev poteka ob jezeru - Nore brezplačne vodne aktivnosti za
vsakogar! Atraktivni skoki v vodo na mokri in suhi rampi.
Odhod: med 15h in 16h odhodi avtobusov iz avtobusne postaje ali gostišča Jezero
Osrednji dogodek Pljusk bo v soboto 22. junija že od 10. ure omogočal obiskovalcem raznolike brezplačne športne
aktivnosti (airtrack, odbojka na vodi, hoja po vodni gladini, slip'n slide tobogan s skakalnico v jezero, skakalnica v vodo za
skejterje, blejderje, BMXerje in tiste z MTB kolesi …).
Dogajanje bodo obogatili člani svetovno znane akrobatske skupine Dunking Devils, ki pripravljajo šov na ruski gugalnici in
nov poskus podiranja rekorda, uporabne vragolije pa bodo predstavili tudi c lani ekipe Urban Roof.
Malica
Iz nahrbtnika, Sendvičarna v bližini Titovega trga.
Nekaj lokalov, ki so v mestu in so pa za skupine obvezna predhodna rezervacija:
Restavracija Kolodvorska (TUŠ), velika izbira in ugodne cene, 03 89 87 231
Delavski klub (Hotel Paka), Titov trg 3, 03 897 11 08
Restavracija Jezero (ob jezeru), 03 586 64 62
Vila Bianca (TIC), pod gradom, 069 618 656
Možnosti:
Brezplačen mestni avtobusni prevoz
Vožnja z ladjico po jezeru (plačilo)
Hiša mineralov-odprta od 13h dalje, vstopnina 1,80 eur
Grad muzej Velenje, odprto od 10h, vstopnina 1,80 eur
Odgovornost: Vsak udeleženec se prireditve udeleži na lastno odgovornost, za mladoletne osebe do 14 let prevzamejo
odgovornost starši oz. spremljevalci.

Dobrodošli, iskreno se veselimo skupnega druženja!

