NAGRADNA IGRA ZA NAJ PRISPEVEK
»NAJ TE ZAPELJE ZELENA MOBILNOST«
Dragi udeleženci in uporabniki zelene mobilnosti!
Mobilnostne sheme, ki so potekale v okviru projekta »Naj te zapelje zelena mobilnost«, smo
pripravili z namenom uživanja v naravnih, kulturnih in kulinaričnih doživetjih na območju
osrednje Gorenjske s pomočjo avtobusa, kolesa in hoje. Namen akcije je tudi promovirati in
izboljšati izkoriščenost obstoječe mreže javnega potniškega prometa (JPP) in drugih trajnostnih
oblik premikanja na osrednjem Gorenjskem, kjer je veliko turistično-rekreacijskih, kulturnoizobraževalnih ter storitvenih ponudb, ki niso dostopne le z avtomobilom.
Več o shemah �
Izvedba letošnjih mobilnostnih shem je testna, k uspešnosti izvajanja pa ste pripomogli tudi
udeleženci. Za udeležence organiziranih izletov in tiste, ki se trajnostne oblike premikanja za
dostop do zanimivih točk osrednje Gorenjske že poslužujete v lastni režiji, smo pripravili
nagradno igro.
V nagradni igri sodelujete s fotografijo in krajšim opisom vašega zelenega izleta.
Fotografija naj prikazuje:
■

prevozna sredstva, ki ste jih uporabili na izletu in/ali

■

utrinek, ki je nastal med uporabo trajnostnih oblik premikanja in/ali

■

najljubši utrinek iz izleta.

K fotografij pripišite tudi krajši opis (do 10 stavkov) vašega izleta (zakaj ste se
odločili za uporabo trajnostne mobilnosti, kaj vam je bilo na izletu všeč, ste se
tovrstnega načina potovanja že prej posluževali, posredujete nam lahko tudi
predlog za novo mobilnostno shemo/izlet).

Primer: Z avtobusom na Kranfest in Praznik Kranjske Klobase - Pot smo začeli
na avtobusni postaji v Dupljah in ob 16.35 krenili proti Kranju, kamor smo
prispeli ob 16.49. Vožnja je bila hitra in ni se nam bilo potrebno
obremenjevati z iskanjem parkirnega prostora. Iz avtobusne
postaje smo se peš odpravili proti Glavnemu trgu. Ker smo
bili brez avtomobila smo si ob kranjski klobasi mirne
vesti privoščili še Kranjsko pivo. Nato smo se z
zadnjim avtobusom ob 20.55 odpravili proti
domu. Do sedaj smo v Kranj vedno šli z
avtomobilom in se večino časa jezili
zaradi gneče in pomanjkanja
parkirnih mest, sedaj pa
bomo večkrat
uporabili
2 × BON
1 × BON
avtobus.
v vrednosti 40€ za izlet
v vrednosti 40€ za

Nagrade za
najboljše prispevke:

ali potovanje s
podjetjem ARRIVA
Kranj

1 × BON

v vrednosti 40€ za
nakup svežih rib ali
najem piknik prostora v
Ribogojstvu Bizjak v
Zgornji Beli pri
Preddvoru

1 × BON

v vrednosti 40€ za
nedeljsko kosilo ali
pijačo in sladice v
hotelu Alma ob jezeru
Črnava v Preddvoru

nakup izdelkov na
ekološki kmetiji
Krišelj v Hotemažah

1 × BON

v vrednosti 40€ za
pijačo in sladice v
Čolnarni v Trbojah
ob jezeru

1 × BON

v vrednosti 40€ za
nakup izdelkov na
kmetiji Jagodic na
Polici pri Naklem

2 × PO 2 KOSA

nakupovalnih vreč
za na kolo
s pokrivalom �

Nagradna igra traja od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019.
Fotografije z opisi pošljite na: slovenija@cipra.org ali info@ctrp-kranj.si
Pogoji nagradne igre so objavljeni na: www.cipra.org/sl in www.ctrp-kranj.si/aktualno

