Občina Ajdovščina

PROGRAM DEJAVNOSTI V TEDNU MOBILNOSTI
16. - 22. SEPTEMBER

SREDA 16.SEPTEMBRA
17.00 		

Lavričev trg
- OTVORITEV TEDNA

17.15

- ZUMBA NA PLACU

		

- ZA OTROKE (Kotiček v naravi - Migetalnica; MDPM Ajdovščina)

		
		

- CTŽO (predstavitev športnih in kulturnih dejavnosti DU Ajdovščina; predavanje o športnih
dejavnostih starejših v bazenu in telovadnici; predstavitev vadbe telovadk v dvorani CTŽO)

		
		
		
		

- SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI (Rent a bike (MC Hiša mladih), šah 		
(Šahovsko društvo Čaven), kolesarski servis in svetovalnica (Kamplc), merjenje pritiska 		
(RK Ajdovščina), Pelikan – predstavitev na stojnici, promocija letnih programov športnih 		
društev in športnih prireditev)

19.00
		

Dvorana CTŽO
- OKROGLA MIZA - KOLESARJENJE IN TURIZEM

ČETRTEK 17.SEPTEMBRA
dopoldne

- REDNA ČETRTKOVA TRŽNICA

17.00 - 18.00

Na placu
- AEROBIKA

18.00 - 19.00   - PRIPRAVE NA TEK
		

- ZA OTROKE (Kotiček v naravi, kotiček za otroke)
- CTŽO (prikaz pikada)

		- SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI (Rent a bike (MC Hiša mladih), šah 		
		
(Šahovsko društvo Čaven), kolesarski servis in svetovalnica (Kamplc), merjenje pritiska 		
		
(RK Ajdovščina), Pelikan – predstavitev na stojnici, promocija letnih programov športnih 		
		
društev in športnih prireditev)

Občina Ajdovšina

PETEK 18.SEPTEMBRA
dopoldne

- MINI OLIMPIADA

		
		

Na placu
- PILATES IN TEHNIKE SPROŠČANJA

- ZA OTROKE (Kotiček v naravi)
- ČTŽO (dan za briškolo in reševanje križank)
		- SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI (Rent a bike (MC Hiša mladih), šah 		
		
(Šahovsko društvo Čaven), kolesarski servis in svetovalnica (Kamplc), merjenje pritiska 		
		
(RK Ajdovščina), Pelikan – predstavitev na stojnici, promocija letnih programov športnih 		
		
društev in športnih prireditev)

SOBOTA 19.SEPTEMBRA

od 08.00 dalje - DAN BREZ AVTOMOBILA
		Na placu
-KOLESARSKI IN TEKAŠKI POLIGON, TEKMOVANJA ZA OTROKE (tekmovanje s
poganjalčki za najmlajše, kolesarska tekmovanja in duatlon)

08.00		
Na placu
             - IZLET (pohod do izvira Hublja in nazaj, peš ali s kolesom do občinske njive, orientacijski
pohod do izvira Hublja
09.00               - ZGODNE Z LAVRIČEVEGA TRGA (uvodno srečanje Študijskega krožka)
- DAN ODPRTIH VRAT BALINIŠČA V PALAH (s prikazom dejavnosti balinarjev
upokojencev)
- ZA OTROKE (Kotiček v naravi, kotiček za otroke: Sport Ani, Rekreativček...)
		- SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI (kmečka tržnica, predstavitev Učnega
		
centra Brje (Ingrid), Rent a bike (MC Hiša mladih), šah (Šahovsko društvo Čaven), 		
		
kolesarski servis in svetovalnica (Kamplc), merjenje pritiska (RK Ajdovščina), Pelikan - pred
		
stavitev na stojnici (opozarjanje na problem odvisnosti), promocija letnih programov športnih
		
društev in športnih prireditev)

NEDELJA 20.SEPTEMBRA - PROSTO
PONEDELJEK 21.SEPTEMBRA
17.00 - 19.00

Na placu
- NORDIJSKA HOJA
- ZA OTROKE
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- SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI (Rent a bike (MC Hiša mladih), šah 				
(Šahovsko društvo Čaven), kolesarski servis in svetovalnica (Kamplc), merjenje pritiska 				
(RK Ajdovščina), Pelikan – predstavitev na stojnici, promocija letnih programov športnih 				
društev in športnih prireditev)

TOREK 22.SEPTEMBRA

17.00 - 19.00     - TELOVADBA Z LIPOVŽEM  
- VADBA Z UROŠEM MEDVEDCEM
- VADBA NA DROGU Z IRIS
- ZA OTROKE (kotiček za otroke)
		
		
		
		

- SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI (Rent a bike (MC Hiša mladih), šah 		
(Šahovsko društvo Čaven), kolesarski servis in svetovalnica (Kamplc), merjenje pritiska 		
(RK Ajdovščina), Pelikan – predstavitev na stojnici, promocija letnih programov športnih 		
društev in športnih prireditev)

19.00         
- ZAKLJUČEK ETM 2015 V AJDOVŠČINI
		

Več informacij: LOKALNI KOORDINATOR: /

