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ŠUS EKO AVANTURA

Štart: ob 10. uri pred barom Panda - Svibnik
Cilj: Planinski dom na Mirni gori
Oprema: priporočamo gorsko kolo,
Obvezna je uporaba kolesarske čelade!

ŠUS EKO AVANTURA je zasnovana kot tekmovanje v različnih miselnih in
športnih igrah, kot so:
• POHODNIŠTVO (štart ob 10. uri in je lahko iz Vrčic, Rodine, Križ,
Planine, Bar Panda - Svibnik)

êzvklsv}huqh

• RAZLIČNI POLIGONI (kolesarski spretnostni poligon, poligon
orientacije in koordinacije ...)

asnovana kot tekmovanje ekip zaposlenih
ovenskih podjetjih. Vsaka ekipa se odloči za
go in po zaključku le te poljubno nadaljuje z
sestavljajo dve ali štiri osebe.

• MISELNE IGRE (različna vprašanja in miselne igre o poznavanju vseh
treh občin Bele krajine)
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Za poligone in miselne igre je začetek ob 12. uri pred Planinskim domom
na Mirni gori. Prireditev bomo popestrili z belokranjskimi maskotami
(grozdek in pastirček) in stojnicami zdrave prehrane.

t

dalje: zbor ekip

ekipe na zbornih mestih dobijo natančna
e, kako in na kakšen način opraviti s posaciplino.
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AVANTURI bo priložnost, da ob dobri hraljši družbi podoživimo dan in se ob večerertu sprostimo in zabavamo.

Štartnina za kolesarje in vse udeležence ŠUS EKO
avanture je v predprijavi v trgovini L-šport od
ponedeljka, 7. 9. do sobote, 12. 9. do 12. ure 12€ ,
in na štartu od 8 do 9.45 ure 15€. Ob prijavi obeh
staršev otroci do 15. let ne plačajo štartnine. Velja
samo za kolesarje.
slika je simbolična

Informacije:
Bojan Lozar in 040 657 657, Vinko Kunič 040 726 008 in Jovanka Vrlinič 031 598 514
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zkusov spretnosti in zabave.

