Spodbujanje kolesarjenja v lokalnem okolju v sklopu projekta sodelovanja
»E-nostavno na kolo«, v petek, 18. 9. 2020, od 12.00 ure dalje na parkirišču pod Sokolskim
domom v Gorenji vasi
18. 9., 12.00 – 16.00: Kolesarska pogostitev s popravilom koles za občane
Razvojna agencija Sora in Občina Gorenja vas – Poljane vas v petek, 18. septembra, vljudno
vabita da se udeležita dogodka pred Sokolskim domom v Gorenji vasi, kjer bomo za vas
pripravili pestro kolesarsko dogajanje. S seboj pa ne pozabite pripeljati tudi vaših koles.
Občanom bo namreč od 12.00 ure dalje na razpolago serviser koles, ki bo na licu mesta opravljal
manjša popravila na vaših kolesih in vam svetoval, kako le-ta čim bolje vzdrževati tudi v
prihodnje. Med tem, ko bo serviser opravljal svoje delo, pa se boste vi lahko okrepčali z manjšo
pogostitvijo, ki jo bomo pripravili za vas. Prvih 30 obiskovalcev pa bo prejelo še brezplačni
zavojček prve pomoči in kolesarski zvonček.
18. 9., 12.00 – 15.00: Kolesarjenje za otroke, šola varne vožnje
Kolesarji so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu, še vedno pa
vsakoletno prihaja do številnih nesreč, ki bi jih kolesarji s poznavanjem varne vožnje lahko
preprečili sami. Znotraj dogodka kolesarjenje za otroke se bomo osredotočali na otroke in jih
poskusili poučiti o pomembnostih poznavanja cestnoprometnih predpisov. Dogodek bo
namenjen predvsem otrokom, ki se v tekočem letu pripravljajo na kolesarski izpit, vabljeni pa
so tudi ostali, tako mlajši kot starejši otroci.
Dogodek bo potekal okvirno 3 ure, od 12.00 do 15.00 ure. Za otroke bomo pripravili in jim
pomagali prevoziti spretnostni poligon, ki je sestavni del kolesarskega izpita. Strokovnjaki s
področja varnosti v prometu jim bodo svetovali, kako so lahko bolj spretni na kolesu. Otroci
bodo tako lažje razvili čut za ravnotežje na kolesu in koordinacijo različnih gibov. Znotraj
izvedbe poligona pa bomo skupaj obnovili še osnovna pravila obnašanja na cesti,
cestnoprometne predpise in prometne znake. Otroci naj na dogodek pridejo s svojim kolesom
in imajo s seboj čelado. Vsem udeležencem šole varne vožnje bomo podarili zavojček prve
pomoči in kolesarski zvonček, ter za njih pripravili manjšo pogostitev.
Predhodne prijave na šolo varne vožnje za otroke so obvezne. Prijave zbiramo na elektronskem
naslovu: projekti@visitskofjaloka.si ali tel. št. 04 517 06 07.
18. 9., 15.00 – 16.00: Kolesarjenje za starejše odrasle
Ob 15.00 ste vabljeni, da se udeležite dogodka kolesarjenje za starejše odrasle. V sklopu tega
bo izvedeno predavanje na temo varne vožnje s kolesom, vzdrževanja tehnične brezhibnost
kolesa, priprave kolesa na zimo ter na kolesarsko sezono. Udeleženci dogodka se bodo po
teoretičnem delu lahko preizkusili tudi v vožnji na spretnostnem poligonu z lastnimi kolesi ali
e-kolesi, za katera bo poskrbela Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z Zavodom
Poljanska dolina. Vsem udeležencem bomo podarili zavojček prve pomoči in kolesarski
zvonček.
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