VABILO
Bovec, 18. april 2016
Vabimo vas k spremljanju edinstvenega projekta »Balkan Rivers Tour«, v okviru
katerega bodo kajakaši vse Evrope pod vodstvom bivšega olimpijca Roka Rozmana,
preveslali reke od Slovenije do Albanije, da bi opozorili na pomen zadnjih divjih rek v
Evropi.
»Balkan Rivers Tour« se po otvoritvi na reki Savi, seli na reko Sočo, saj tudi naši
smaragdni lepotici še vedno grozijo ideje o hidroenergetski izrabi. Ogrožena je
predvsem reka Učja - eden glavnih pritokov Soče, naravna vrednota državnega pomena
in ena zadnjih divjih rek v Sloveniji.
Svoje mnenje bomo predstavili tudi na novinarski konferenci, ki bo ob 15.30 pri Prijon
Sport Centru, v Čezsoči. Vaši sogovorniki bodo Martin Šolar (WWF Adria), Janko
Humar (LTO Bovec), Neža Posnjak (Ohranimo modro srce Evrope), Tina Fratina
Žagar (predsednica lokalne skupnosti Žaga) in David Štulc (Prijon Sport Center).
Kajakaši bodo približno ob 15. uri prispeli na cilj, do Prijon Sport Centra. Če želite ujeti
dodatne posnetke dogajanja na reki, vas vabimo, da jih skupaj pričakamo na mostu v
Čezsoči.
Celoten program dogodka:
9.45 – »Riverwalk« z učenci 5. razreda OŠ Bovec
10.30 – »Pustimo naravi divje reke« - okrasitev mostu čez Sočo z likovnimi deli OŠ
Bovec (Prijon sport center)
11.15 – Skupno fotografiranje
11.30 – Igra metanja vrvi
13.00 – Spust kajakašev po Soči in Koritnici
15.00 – Prihod kajakašev in topla malica za katero bo poskrbelo društvo »Od ovce do
izdelka« (Prijon sport center)
15.30 – Novinarska konferenca (Prijon sport center)
19.00 – Razglasitev najboljših likovnih izdelkov in predstavitev »Balkan Rivers Tour«
(Stergulčeva hiša, Bovec)
20.00 – Projekcija filma »DamNation« (Stergulčeva hiša, Bovec)
22.00 – Zabava (Črna ovca, Bovec )

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Martina Šolarja (msolar@wwfadria.org, 041
627 891) ali Ireno Kavčič (irena.kavcic@wwfnet.org, 040 169 179).

»Balkan Rivers Tour« je skupna akcija nevladnih organizacij EuroNatur, Riverwatch,
Leeway Collective in WWF, ki poteka pod okriljem kampanje “Ohranimo modro srce
Evrope«. Celotno akcijo »Balkan Rivers Tour« lahko spremljate na spletni strani:
http://www.balkanriverstour.com
ali
preko
Facebooka:
https://www.facebook.com/balkanriverstour/?fref=nf

