ŽILINA / 19. - 27. SEPTEMBER 2015

27. 8. – 22. 9.

/ ŠTRAMANDA A MODROFÚZ

Súťaž o najelegantnejšiu cyklistku/cyklistu a najvtipnejšiu fotografiu cyklistky a cyklistu.
www.sport.zilina.sk

16. – 22. 9.

/ PRESADNI NA MHD A VYHRAJ

Každý nový cestujúci, ktorý si v období 16. – 22. 9. zakúpi čipovú kartu s lístkami na MHD
bude zaradený do zlosovania o rovnakú hodnotu predplatených lístkov.
www.dpmz.sk

sobota / 19. 9. / 10:00 / Dopravné ihrisko Vlčince

/ CYKLOŠKOLA PRE NAJMENŠÍCH

Príďte si preskúšať znalosti z cestnej premávky a zručnosti na cyklistickej dráhe.
Po absolvovaní jazdy dostanete vodičský preukaz malého cyklistu a malý darček.
www.mpza.sk

utorok / 22. 9. / 17:00 / Hlinkovo námestie

/ VEĽKÁ JESENNÁ CYKLOJAZDA

Tradičná cyklojazda ulicami Žiliny, tentoraz s cieľom na Mariánskom námestí, kde sa uskutoční vyhodnotenie súťaže Štramanda
a Modrofúz a koncert skupiny Balkansambel.
www.mulica.sk

streda / 23. 9. / 19:00 / Stanica Žilina-Záriečie

/ AKO SA SIMULUJE DOPRAVNÝ UZOL
Stanica - Záriečie je nielen kultúrny, ale aj dopravný uzol. Prečo je lepšie prevádzku takéhoto uzla nasimulovať,
vysvetlia Norbert Adamko a Miloš Zaťko z Fakulty riadenia a informatiky ŽU.
www.stanica.sk

sobota, 26. 9. / 10:00 / park Stanica Žilina-Záriečie

/ CYKLODIELŇA RECYKEL

Workshop skrášľovania bicyklov
www.mulica.sk

nedeľa, 27.9. / 15:00 / Hlboká cesta (pod Vlčincami IV)

/ SUSEDSKÁ SLÁVNOSŤ

V meste sme všetci susedia, tak sa príďte stretnúť a oddýchnuť na jednu z najkrajších ciest v Žiline - Hlbokú cestu.
Tešiť sa môžete na hry, piknikovanie, ochutnávky koláčov, hudbu a ďalšie.
www.preles.sk

21. 9. – 2. 10.

/ S HADOM NA ZEBRE

Súťaž určená pre žiakov základných škôl, ktorí radi dochádzajú do školy inak ako autom.
www.trafficsnakegame.eu

16. – 22. 9.

/ NA BICYKLI ZA VZDELANÍM

Prihlás sa vo svojej základnej škole na cyklojazdu, ktorá ti umožní sa dozvedieť viac o téme, ktorá bude predmetom cyklojazdy.

