6.edycja Pikniku Mobilności Aktywnej
Ciclovia AmberExpo
FESTIWAL LATAJĄCYCH TALERZY
Sobota 14 września 2013
godz. 11:00 - 15:00
7 km równiutkiego, szerokiego asfaltu!
4 godziny śmigania do woli!
Wstęp wolny!
Nieustannie piękna pogoda aż kusi, aby aktywnie spędzać czas. Dlatego tradycyjnie sobotnią
porą rusza 6. edycja Ciclovii AmberExpo!
Tym razem, niczym wciąż łaskawe promienie słońca, przyświeca hasło „Festiwal Latającego
Talerza”. Po raz pierwszy podczas Ciclovii nadarza się niepowtarzalna okazja do
wypróbowania swoich sił w Disc Golfie. Gra opiera się na zasadach tradycyjnego golfa,
lecz w tym przypadku piłka została zastąpiona dyskiem, który należy umieścić w koszu w jak
najmniejszej liczbie rzutów. Szczęśliwcy, którzy w ubiegły „Rowerowy Piątek” stali się
dumnymi posiadaczami najprawdziwszego latającego talerza zwanego frisbee (w nagrodę
za trud dojeżdżania rowerem do pracy lub szkoły), niech koniecznie zabiorą go ze sobą!
Program Ciclovii to nie tylko atrakcje znane z poprzednich edycji: gry i zabawy podwórkowe,
wspólny zjazd z mostu czy zawrotne slalomy rolkarzy. Tym razem dodatkowo odbędzie
specjalny otwarty trening judo dla dzieci w wykonaniu mistrzów tego sportu, pokazy
ratownictwa medycznego oraz zabawy uwielbiających dzieci klaunów. Piknikowanie
umili obecność mobilnych punktów gastronomicznych. Na amatorów dwóch kółek będzie
czekał ponownie Mobilny Punkt Naprawy Rowerów, w którym będzie możliwość
przeprowadzenia drobnych napraw i regulacji rowerowych rumaków.
Udział w Ciclovii warto połączyć z wizytą na targach Bike Trade Show w pobliskim
AmberExpo. To prawdziwa gratka zarówno dla pasjonatów kolarstwa turystycznego
i sportowego, jak i dla codziennych użytkowników rowerów miejskich i innych pojazdów
mobilnych. Podczas targów w ramach E-BIKE Festiwal na specjalnie przygotowanym torze
testowym będzie można wypróbować najnowsze rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Obie
imprezy odbywają się w dniach 12-14.09.2013. Z uwagi na powyższe parking przy
AmberExpo będzie płatny w tych dniach.
Zapraszamy do Gdańska Letnicy, na trasę biegnącą ulicami: Żaglową, Pokoleń Lechii Gdańsk
oraz Drogą Zieloną (obowiązuje ruch lewostronny!) UWAGA! Start przesunięty z miejsca
przy Targach AmberExpo do wejścia głównego na PGE Arenę (przy wjeździe na parking
P1), dalej trasa ta sama, czyli przez most do skrzyżowania ul. Gdańskiej z Drogą Zieloną.
Promocja Ciclovii jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Central MeetBike mającego na celu stworzenie
dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej. Więcej o Ciclovii można
dowiedzieć się także podczas Dni Otwartych Projektów UE w województwie pomorskim
odbywających się w dniach 7-15.09.2013 r.
Rejestracja nowych uczestników na stronie www.ciclovia.pl

Zapraszamy do śledzenia nowości na:
www.facebook.com/CicloviaAmberExpo
www.twitter.com/CicloviaAmber
Kontakt dla mediów:
Aleksandra Kołtońska | tel.+48 608 05 77 66 | e-mail: akoltonska@pswe.org

