NAUTIC CLUB ROGLA
LIONS KLUB KONJICE
Udeležencem tradicionalne jadralnih regat »10. KONJIČANKA 2012« in »VI. LIONS RALLY 2012«
Nautic cluba Rogla Slovenske Konjice in Lions kluba Konjice

Vabilo na »1. Navtični vikend na Rogli 2012«
Predregatno srečanje 10. Konjičanka 2012 in VI. Lions rally 2012
Lokacija: Rogla
Datum: sobota 5.5.2012
Organizatorji: Nautic club Rogla in Lions klub Konjice, Turistično društvo Slovenske Konjice
Partnerji v projektu: Občina in TIC Slovenske Konjice, Občina in LTO Zreče ter Občina Biograd na moru
Podjetja Kon-tiki d.o.o., Burin yachting, Unior d.d., Program Turizem

Vabimo vas na promocijsko jadralno regato na jadrnicah MINI 12 na Rogli bolj natančno na
zgornjem akumulacijskem jezeru na Planji. Spremljevalni program regate bo druženje jadralcev in
ostalih gostov predregatnega srečanja regate 10. Konjičanka 2012 in VI. Lions rally 2012 z
žrebanjem bark, ki bo po končani regati v velikem prireditvenem šotoru na Planji.
Pričakujemo člane vabljenih navtičnih/jadralnih društev in Lions klubov iz Slovenije in Hrvaške,
člane zvez društev in vse ki bi jih nevsakdanja jadralna regata na 1.500m nadmorske višine
pritegnila k obisku. Dogajanje bomo popestrili z glasbenim programom (klapa iz Biograda in
domači zabavni ansambel Alkimist). V gostinskem delu bodo sodelovala lokalna turistična društva s
konjiškega, zreškega in vitanjskega. V in ob prireditvenem šotoru na Planji bo čez cel dan potekala
predstavitev sodelujočih navtičnih, turističnih in kulturnih društev ter kmečka tržnica na kateri bodo
dobrote lokalnih pridelovalcev tudi na voljo za nakup. Posebej velja omeniti predtavitev in
gostinsko ponudbo prijateljev iz Biograda na moru, ki bodo dan popestrili s tradicionalno
dalmatinsko žarno ponudbo.
Za nemoteno pripravo prireditve prosimo za vnaprejšnje prijave, ki bodo znižale stroške
organizacije in hitrejšo izvedbo programa – jadralne regate na Rogli. Pravico do udeležbe na regati
ima po en član posadk na regatah »10. Konjičanka 2012« in »VI. Lions rally 2012«. Za udeležence
regat v Dalmaciji je gostinska ponudba v že znanih okvirih brezplačna, ostali udeleženci, člani
klubov in njihovi prijatelji, družine imajo možnosti nakupa bonov za prehrano in pijačo po ceni 5,00
EUR, na lokaciji bodo cene nekoliko višje.
Prijave bomo zbirali tudi za »Dalmatinsko večerjo s klapsko glasbo«, ki bo isti dan v hotelu
Dobrava v Zrečah, možnost prenočitve z zajtrkom v hotelu Dobrava (ponudbo za ta del pošljemo
naknadno oz. bodo objavljene na spletnih straneh organizatorjev www.nc-rogla.com, www.lionskonjice.si in www.unitur.eu ).
Za vse morebitne dodatne informacije smo na voljo na kontaktih tel. številkah in E-naslovih. Še
enkrat vabljeni vsi, tudi družine, prijatelji, neudeleženci regat v Dalmaciji. Obljubljamo bogat
»nevsakdanji jadralni program na 1.500m nadmorske višine« in prijetno druženje na Rogli.
Nautic Club Rogla, Predsednik društva, Damjan Pečovnik in
Regatni odbor VI. Lions rally 2012, vodja RO, Stanko Kolar

www.nc-rogla.com www.lions-konjice.si www.unitur.eu mbt. +386 31 306 272

NAUTIC CLUB ROGLA
LIONS KLUB KONJICE

Program, sobota 05.05.2012:
11.00 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.15 – 17.00
13.00 – 18.00
18.00 – 19.30
13.00 – 18.30
20.00 – 24.00

Prosti trening – zgornje akumulacijsko jezero
Uradni začetek prireditve: pozdravni govori, obrazložitev poteka prireditve,…
- prireditveni šotor na Planji
Sestanek udeležencev regate – Pizerija na Planji
Regata z družabnim programom - zgornje akumulacijsko jezero
Pred regatni piknik za udeležence Konjičanke in Lions rallya in
njihove goste – v in ob prireditvenem šotoru na Planji
Podelitev priznanj najboljšim, žrebanje bark za regati 10. Konjičanka in VI.
Lions rally – v in ob prireditvenem šotoru na Planji –
Družabne športne igre, pohodi, animacija za otroke – različne lokacije na
Rogli
Dalmatinska večerja z nastopom Dalmatinske klape – Terme Zreče –
restavracija hotela Atrij
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