1. OTVORITEV KOLESARSKE POTI NA ODSEKU G. RADGONA - APAČE
Tema

Predstavitev kolesarskih poti na odsekih Gornja Radgona – Apače
Termin izvedbe
sreda, 17. september 2014, s pričetkom ob 9.30
Prisotni govorci
- g. Anton Kampuš, župan občine Gornja Radgona,
- g. Franc Pižmoht, župan občine Apače,
- mag. Branko Belec, župan občine Križevci,
- g. Slavko Petovar, župan občine Veržej in
- g. Romeo Varga, vodja projekta pri RRA Mura.
Ostali gostje
- politični predstavniki avstrijske Štajerske,
- predstavniki lokalnih kulturnih in turističnih organizacij,
- mediji,
- splošna javnost,
- …
Moderator:
- Romeo Varga, RRA Mura
Vabljeni mediji
Nacionalni in lokalni mediji
Dodatna oprema in osebje
- Rollupi
- Zastave
- Projektor
- Prenosni računalnik
- Prevajalec (nem-slo) po potrebi
- Trak za prerez
- Škarje za prerez
- Vzglavnik za škarje
- Kolesa 7
Materiali za novinarje
- Vabilo za novinarje
- Sporočilo za medije
- Razlagalno gradivo
Lokacija pričetka
Mladinski center, trg svobode 15, Gornja Radgona

Okvirni potek dogodka
9.15 – 9.30
Prihod novinarjev in gostov
9.30
Povabilo organizatorja na krajšo predstavitev v prostore Mladinskega kluba
9.30 - 10.00
Romeo Varga, vodja projekta pri RRA Mura - uvodni pozdrav in uvodna predstavitev
Anton Kampuš, župan občine Gornja Radgona – nagovor in predstavitev
Franc Pižmoht, župan občine Apače – nagovor in predstavitev
mag. Branko Belec, župan občine Križevci –nagovor in predstavitev
Slavko Petovar, župan občine Veržej – nagovor in predstavitev
Povabilo k zdravici in manjši pogostitvi.
10.00 – 10.15
Pogostitev in druženje
10.15
Povabilo na kolesarjenje do začetka novega odseka – povabi vodja projekta g. Romeo Varga
10.30
Začetek kolesarjenja do začetka novega odseka
10.45
Prihod na začetek novega odseka
Prerez slavnostnega traku, trak režejo vodja projekta in župana Gornja Radgone in Apač
10.55
Nadaljevanje kolesarjenja do Apač in mostu čez Muro
Postanek pri kolesarskem mostu
Manjša pogostitev
11.45
Nadaljevanje kolesarjenja po avstrijski strani nazaj do izhodiščne točke v Gornji Radgoni.
12.15
Predviden prihod v Gornjo Radgono
Nadaljevanje druženja

2. OTVORITEV KOLESARSKE POTI NA ODSEKU KRIŽEVCI - VERŽEJ
Tema

Predstavitev kolesarskih poti na odsekih Križevci – Veržej
Termin izvedbe
četrtek, 18. september 2014, s pričetkom ob 10.00
Prisotni govorci
- mag. Branko Belec, župan občine Križevci,
- g. Slavko Petovar, župan občine Veržej in
- g. Romeo Varga, vodja projekta pri RRA Mura.
Ostali gostje
- predstavniki lokalnih kulturnih in turističnih organizacij,
- mediji,
- splošna javnost,
- …
Moderator:
- Romeo Varga, RRA Mura
Vabljeni mediji
Nacionalni in lokalni mediji
Dodatna oprema in osebje
- Trak za prerez
- Škarje za prerez
- Vzglavnik za škarje
- Kolesa 7
Lokacija
Kolesarsko postajališče v Vučji vasi
Okvirni potek dogodka
9.45 – 10.00
Prihod novinarjev in gostov
10.00
Krajši nagovori in predstavitve
Romeo Varga, vodja projekta pri RRA Mura - uvodni pozdrav in uvodna predstavitev
mag. Branko Belec, župan občine Križevci –nagovor in predstavitev
Slavko Petovar, župan občine Veržej – nagovor in predstavitev

10.00 – 10.15
Povabilo na kolesarjenje do začetka novega odseka – povabi vodja projekta g. Romeo Varga

10.30
Začetek kolesarjenja na odseku Križevci – Veržej s postanki po izboru
11.30
Predviden prihod na končno točko pred občino v Veržeju
Manjša pogostitev in nadaljevanje druženja

