Mreža NVO za zdravje–»NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE«
Vabi na dogodek, dne 22.5.2015, s pričetkom ob 16. Uri :
»ZDRAVO NA ZABAVO« – PO KEKČEVIH POTEH
Preprečujmo nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in krepimo zdravje
z zdravim življenjskim slogom in okoljsko osveščenostjo!
Okvirni program:

1 . DAN
16.00

Zbor pešcev in kolesarjev na peronu železniške postaje Maribor.

16.15

Odhod vlaka proti Rušam in nastop glasbene skupine Gala in Severe Gjurin

(Trio).

16.45 Prihod

na končno postajo v Rušah – sprejem udeležencev s strani
predstavnikov Občine Ruše in Planinskega Društva Ruše ter CEZAM-a.

17.00

Začetek pohoda proti Arehu pod vodstvom gorskega vodnika PD Ruše.
Istočasno začetek vožnje s kolesi proti Arehu (Kolesarske Mreže). Za novinarje,
nastopajoče in nezmožne hoje bo s strani občine Ruše organiziran brezplačni prevoz
do Ruške koče.

19.30

Prihod na Ruško kočo. Udeleženci dobijo topli obrok (Pohorski lonec). Vpis
novih članov v društva in podeljevanje članskih izkaznic (PD, MKM..)

20.30

Nastop glasbene skupine Gal in Severa Gjurin (Trio) in nadaljevanje druženja
po koncertu v različnih glasbenih žanrih po izboru MB-LJ ekipe.
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Spanje na Ruški in Čanderjevi koči je subvencionirano in cena znaša 10 eur po osebi.
Priporočene so predhodne rezervacije sob! Spanje bo mogoče tudi v Hotelu Areh, po
ceni 15 eur.

2 . DAN
8.00 – 10.00

Po jutranji kavici skupinski odhod pod vodstvom gozdarskega (PGD
Maribor) in gorskega vodnika proti zgornji postaji gondole – Bellevue po Rozkini gozdni
učni poti.
****
Prireditve se lahko udeležijo vsi, ki želijo. Prireditev, vožnja z vlakom in topli obrok na
koči so brezplačni. Prednost imajo družine z otroki in mladostniki.
Ustvarjamo pogoje za dolgoročno uspešno sodelovanje vseh deležnikov – medijev, javne
uprave, gospodarstva, civilne družbe in širše javnosti, s posebnim poudarkom na
družinah z otroci in mladostnikih, ki izhajajo iz socialno šibkejših družbenih okolij.
Za rezervacijo mest in ostale informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
nvo.zdravje@tobak-zveza.si

VABLJENI!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete "Institucionalna in administrativna usposobljenost";
prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga"
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