Vabilo

za sodelovanje v POVORKI

na jubilejnem 50. Prazniku terana in pršuta
Dutovlje 2022
Spoštovani!
V Dutovljah že tečejo priprave na tradicionalni Praznik terana in pršuta, že 50. po vrsti.
Organizator letošnjega praznika je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.
Pri organizaciji in izvedbi POVORKE sodelujeta Krajevna skupnost Dutovlje in Turistično društvo Kras
Dutovlje.
POVORKA:
Povorko bodo poleg okrašenih vozov na temo terana in pršuta ter življenja in dela na Krasu
sestavljale še skupine in godci.
Pravila in pogoji sodelovanja v povorki v primerjavi s prejšnjimi leti ostajajo nespremenjeni:
• okrašeni voz mora OBVEZNO prikazovati KRAŠKO TEMATIKO;
• povorka se začne v nedeljo, 14. avgusta 2022 ob 16. uri, zapora ceste traja eno uro, kar pomeni,
da mora biti celotna povorka na prireditvenem prostoru najkasneje ob 17. uri;
• vozovi zaradi programa zapustijo prireditveni prostor najkasneje do 19. ure;
• povorka se oblikuje na lokalni cesti Godnje – Dutovlje. Vozovi vstopajo v vas Godnje po poti
pri pokopališču Dutovlje, razen tistih, ki prihajajo iz smeri Tomaja;
• udeleženci povorke se razvrstijo 30 minut pred začetkom povorke, tj. ob 15.30;
• vsaka sodelujoča skupina določi vodjo, ki bo odgovarjal za red in varnost ter poskrbel, da bodo
udeležena vozila tehnično brezhibna (vodja podpiše ustrezno izjavo, ki jo prejmete po prijavi);
• vodja poskrbi, da se po cesti in prireditvenem prostoru ne meče predmetov ali smeti, vodja in
udeleženci morajo poskrbeti za čistočo na prireditvenem prostoru okrog voza;
• udeleženci nastopajo na povorki na lastno odgovornost, poskrbljeno mora biti tudi za varnost
nastopajočih otrok in mladoletnikov ter živali.

Vsak prijavljeni voz prejme potrdilo o prijavi, dokumentacijo, ki jo je potrebno izpolniti,
in zaporedno številko.
V povorki sodelujoči voz prejme denarno nadomestilo v višini 250,00 € za stroške priprave
voza ter brezalkoholno pijačo in joto za največ deset (10) udeležencev. Denarno nadomestilo
bo izplačano na podlagi računa, ki ga skupina izstavi organizatorju.

Pisne prijave za sodelovanje v POVORKI pošljite na:
KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE,
Dutovlje 65, 6221 Dutovlje
ali na
e–naslov: neva.filipcic@gmail.com
najkasneje do 31. julija 2022
Za več informacij:
Neva Filipčič osebno,
po telefonu 031 658 564 ali na
e–naslovu: neva.filipcic@gmail.com
ORA Krasa in Brkinov
Borut Trunkl osebno,
po telefonu 051 384 088
www.teraninprsut.si
www.visitkras.info/praznikteranainprsuta

Dutovlje, dne 2. junij. 2022
									Za organizatorja
									Neva Filipčič
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