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V A B I L O 
 

Spoštovani! 

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica pripravlja tudi letos, skupaj 

z Lions klubi severne Primorske, že 4. dobrodelno, netekmovalno in družabno prireditev 

»Tečem, da pomagam«.  

 

Snidemo se v soboto, 21. maja 2016 od 9. in 11. ure v Športnem parku v Novi Gorici. 

Prireditev vključuje rekreativni tek in hojo po atletski stezi okrog nogometnega igrišča. 

 

Pričakujemo udeležbo številnih odraslih in otrok, članov in članic različnih društev, ljubiteljev 

teka ali pohoda, kajti prireditev je primerna za ljudi vseh starosti in ne glede na njihove 

gibalne omejitve.  

Del zbranih sredstev bo namenjen programom, ki jih Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Nova Gorica izvaja za rehabilitacijo slepih in slabovidnih v domačem okolju, del 

pa Zvezi Lions klubov za projekt Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok. 

 

Priporočena donacija je 5 evrov za odrasle, 2 evra za otroke in mladostnike.  

 

V veliko veselje in zadovoljstvo nam bo, če nas s svojo udeležbo počastite tudi Vi in s tem 

izkažete podporo našim človekoljubnim prizadevanjem. Navsezadnje želimo tudi z Vašo 

pomočjo izboljšati lanski dosežek. Pod geslom »Vsak krog šteje« smo namreč takrat na 

novogoriškem atletskem stadionu pretekli ali prehodili skupno 2319 krogov ali 927,6 

kilometra.  

Poleg tega bomo tokrat za vsak premagani krog prejeli od novogoriškega podjetja Mab Export 

50 centov donacije, ki jo bo društvo namenilo izključno za rehabilitacijo slepih in slabovidnih 

v domačem okolju.  

 

Na prireditvenem prostoru bodo na voljo tudi dodatne dejavnosti, kot na primer tek z 

zavezanimi očmi, poligon za hojo z belo palico, s pomočjo tehtnice Tanita vam bo 

zdravstveno osebje preverilo vsebnost maščob v telesu, poskrbljeno bo tudi za meritve 

krvnega tlaka in sladkorja. S svojo ponudbo se bodo predstavila tudi ostala humanitarna in 

invalidska društva. 

 

V upanju, da se nam pridružite, Vas lepo pozdravljamo. 
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