MEDNARODNA REGATA DEBLAKOV,
Ljubljana 2018
NEDELJA, 1. JULIJ 2018,
MED 10.00 IN 18.00
LJUBLJANA, SLOVENIJA

Pridruži se na celodnevnem dogodku, ki združuje šport in UNESCO dediščino Prazgodovinskih kolišč okoli
Alp.
Vabimo vas, da preizkusite svoje
veščine v veslanju v čolnih iz enega
debla. Na 200 m poligonu po Ljubljanici na Špici se boste pomerili
z drugimi ekipami in se potegovali
za državni pokal ter za uvrstitev na
mednarodno regato, ki bo potekala popoldne. Hkrati bo pri Gruberju
potekal festival kulturne dediščine.
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Prijavite se na dan druženja, športa, eksperimentalne arheologije in
dobre zabave.
info: www.ljubljanskobarje.si
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Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo
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Prazgodovinska kolišča okoli Alp
vpisana na Seznam
svetovne dediščine leta 2011

PRIJAVNICA
za regato deblakov

Potekala bo v nedeljo 1. julija 2018 med
10.00 in 18:00 uro na Špici v Ljubljani.
Ime vaše ekipe:

Člani ekipe

(podatki kontaktne oseba ekipe, ime in
priimek, e-pošta in telefon

Krajinski park Ljubljanjsko barje, Kanu
klub Ljubljana in partnerji zagotovimo:
Potrebno opremo za regato
(deblake in vesla)

Strinjam se, da Krajinski park Ljubljansko barje bo moje osebne podatke obdeloval za namen:
(ustrezno označite)
izvedbe prijave ekipe na Mednarodno regato deblakov,
(zbiramo ime, priimek, ime ekipe);
obveščanja o dogodku Mednarodna regata deblakov,
(zbiramo kontaktne podatke; e-naslov in/ali mobilna številka)

Ekipo sestavlja 6 oseb.
Info:
www.palafittes.org
www.ljubljanskobarje.si

Prosimo pošljite prijavnico na:
info@ljubljanskobarje.si,
do 23. junija 2018
ali do zapolnitve mest.

PROGRAM
Sobota, 30. junij
11:00 Svečana splavitev deblakov,
14:00 Preizkus vožnje z deblaki
Večerni koncert
Nedelja, 1. julij
10:00 Državna regata deblakov
14:00 Mednarodna regata deblakov
10:00 - 17:30 Festival kulturne dediščine
18:00 razglasitev zmagovalcev
Večerno druženje in koncert.

več o politiki zasebnosti in privolitvi obveščanja najdete na
www.ljubljanskobarje.si

