Vabilo - druženje ob smučarskem teku 2018

»DAN TEKA NA SMUČEH NA SORŠKEM POLJU«

DRUŠTVO SORŠKO POLJE, KS Orehek, KS Mavčiče, PGD Mavčiče, PGD Breg ob Savi in
ŠD Mavčiče

VABIJO

NA DRUŽENJE OB SMUČARSKEM TEKU NA SORŠKEM POLJU

Narava je s skrbjo prekrila Sorško polje z debelo snežno odejo in po nekaj letih smo zopet
potegnili na plano opremo za smučarski tek.

Zadnji zimski počitniški dan vabimo otroke, mladino in starejše na

DRUŽENJE OB SMUČARSKEM TEKU NA SORŠKEM POLJU,

ki bo v soboto 24.2.2018, s startom ob 10. uri v Drulovki in z druženjem ob 11. uri v
Mavčičah

Start teka: bo na polju v Drulovki nasproti trgovine Mercator (poleg hišne številke Drulovka 55)
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ob 10.uri, prijave na tel. št. 031 393 630 (Cvetka).

Cilj teka: bo na polju za Gasilskim domom v Mavčičah

• za bolj vztrajne bo speljana proga A vse do Podreče, kjer udeleženci prejmejo kontrolni listek,

• krajši del – proga B, pa bo zavil direktno h Gasilskemu domu v Mavčičah.

Za vse udeležence bo možnost parkiranja na cilju teka v Mavčičah (dovoz k elektrarni) z
zagotovljenim gasilskim prevozom do starta v Drulovki. Prevoz bo potekal od 8.30 do
najkasneje 9.30
. Udeleženci bodo
startali s štartnimi številkami, ki bodo služile za vrstni red prihoda v cilj ter za naknadno objavo
rezultatov. Merjenje časa se ne bo izvajalo. Tekače bo v cilju čakal topel čaj ter nekaj za
prigriznit. Zagotovljena bo uporaba sanitarij.

Prostovoljni prispevek za udeležbo na teku znaša 5 EUR (samo za odrasle) in bo služil pokritju
stroškov za organizacijo dogodka. Prav tako je zaželeno, da udeleženci pobrskajo po svojih
shrambah gospodinje pa pripravijo kaj dobrega in donirajo dobrote na skupno mizo (kruh,
pecivo, slani prigrizki, pijača, …).

Prireditev je namenjena predvsem druženju – dobrodošle družine z otroki (za katere bo
poskrbljena animacija ob GD) in dobrodošlo bučno navijanje za najbolj korajžnega člana
družine. Po teku bomo ob veselem druženju izmenjali svoje občutke na progi. Če igrate na
inštrument ga prinesite s sebj ali pa povabite prijatelja, ki bi lahko popestril zabavni del dogodka
v Mavčičah.

Če je na podstrešju stara, zaprašena oprema, naj le-ta zagleda luč sveta na druženju – zgodbo
najstarejše bomo javno predstavili in ji podelili nagrado.

Iščemo tudi donatorje in sponzorje z večjimi ali pa tudi simboličnimi nagradami za tekmovalce,
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nagrade zbira Cvetka Jeras telefon 031 393 630.

V primeru padavin bo dogodek prestavljen na 3.3.2018.

Vsak udeleženec teče na lastno odgovornost.

3/3

