Проект!

ПРОГРАМА
17-22 Септември 2012
Общински дни на устойчивата енергия в рамките на
Европейската седмица на мобилността под мотото „Движение в правилната
посока”
Европейски ден без автомобили – 22 Септември

1. 17 Септември:
• „Черноморски енергиен клъстер“ в град Добрич и Информационен енергиен ден
в Община град Добрич – работно място №2 – Център за услуги и информация;
• Разпространяване на информационни материали;
• Подреждане на тематична изложба от детски рисунки във фоайето на Община
Добрич;
• пл. „Свобода“ - едноседмично гостуване на „Инфомобил“ на фирма „Виесман“
ООД с мострени уреди, рекламни материали и консултация на посетителите
2. 18 Септември:
• 10,00 часа – ЦДГ №10 „Слънчице“ - Тържествено откриване на детски замък от
блокчета YTONG и провеждане на състезателни игри по повод седмицата на
мобилността;
• Участие и представяне опитът на община град Добрич в конференция по
проект „Covenant capaCITY”, Малмьо, Швеция
3. 19 Септември:
• 10,00 часа – Детско велошествие “Движение в правилната посока” по
велоалеята на улица „Никола Петков” – участие на 50 велосипедисти от детски
градини №8 „Бодра смяна”, ЦДГ №18 „Дора Габе”, ЦДГ №24 „Приказен свят”,
ЦДГ №25 „Весела”, ЦДГ №26 „Звънче” и ЦДГ №29 „Любимка“ и други.
• 10,30 часа – ЦЗПЖ - забавни и образователни състезателни игри на открито
под мотото: „Правете като нас – сред природата по час!”
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4. 20 Септември:
• 10,00 часа - Ден на отворените врати в завод за YTONG „Ксела България“ –
презентация, демонстрации, запознаване с производството;
Осигурен транспорт по маршрут 10:00ч. и 13:00 - паркитнг зад Домпаметник, 10:15ч .и 13:15ч. паркинг на Поликлиниката,
• 10,00 часа - Учебна визита на учениците от ОТМЕ „М.В.Ломоносов“ в завода.
5. 21 Септември:
• 10,00 – 18,00 часа – Парк-хотел „Изида“ – Местен енергиен форум –
Приложение - програма на семинара

6. 22 Септември – Европейски ден без автомобили – През целия ден гражданите на
Добрич ще могат да пътуват безплатно по всички тролейбусни линии от 08.00 до
21.00 часа - съвместна инициатива на Община Добрич и „Тролейбусен транспорт”
ЕООД.
Съпровождащи инициативи през цялата седмица:
Велотакси – превозване на пътници с уникално превозно средство;
Инфомобил на „Висман“ ЕООД – пл. „Свобода“
Актуална анкета в сайта на Община град Добрич
разпространяване на брошури с практични съвети за пестене на енергия в
бита, чрез ЦУИ на Община град Добрич;
• информационно обслужване по въпроси за устойчива енергия – работно
място №2 - ЦУИ
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