Здравейте,
Благодарим ви за проявеното желание да се включите в кампанията „Да изчистим България за един
ден” заедно с Тук-Там. В акцията ни ще участват и представители на "Екофорум за устойчиво
развитие". Изпращаме ви повече информация за това как ще протече събитието, ако имате въпроси
не се колебайте да ни пишете.
Начало: 10:00 на колелото на автобусите за Витоша в Хладилника
Пикник: 13:00 на входа на Ловен парк на ул. Люба Величкова
Край: 16:00 или по-рано, ако не можете да останете целия ден
НАЧАЛО: 10:00
Събираме се в 10:00 на колелото в Хладилника на автобусите за Витоша (64, 93, 98, 122). Ще
почистим този силно замърсен район, който е отправна точка за планината на София, както и
района около колелото на трамваите (в момента там се движи автобус 9ТМ).
КАК ДА СТИГНА?
Може да дойдете пеша с автобус 9ТМ от центъра или с 83 (вижте картата тук: http://mapguide.bg/sofia_back.html). Може да дойдете и с велосипед или автомобил.
ПРОГРАМА
След като изчистим там, по ул. Люба Величкова за около 10 минути пеша се стига до входа на
Ловен парк, където ще се чисти покрай велоалеята, пътеките и коритото на Драгалевска река.
Който е с автомобил, може да премести колата си до входа на парка.
Тъй като Ловен парк не е облагороден (някои казват, че точно това му е най-хубавото – наистина
мястото е уникална гора), мястото за пикник ще го уточним в движение. В 13:00 се събираме на
входа на парка, за да видим къде ще хапнем (носете си сандвичи или други вкуснотии).
КРАЙ: 16:00
По време на обяда ще направим равносметка (дали и къде има нужда от още работа) или можем да
се отдадем на забавления –донесете си карти, табла, други игри, одеалце за пикник, музика. Не се
притеснявайте дори да не можете да останете през целия ден – всякаква помощ е добре дошла!

ИЗВОЗВАНЕ НА БОКЛУК
Торбите с боклук следва да се оставят в района на колелото на автобусите или на входа на парка на
ул. Люба Величкова. Акцията се координира с районен инспекторат Лозенец, които са поели
ангажимента да ги извозят.
РЪКАВИЦИ И ЧУВАЛИ
Организирали сме специален пункт за раздаване на чували специално за нас с помощта на
Българската асоциация "Почистване" (www.bg-cleaning.eu). Намирането на ръкавици се оказа
голямо предизвикателство, но имаме уверение, че ще има за всички. Бъдете внимателни с
боклуците, за да не стават инциденти.
ОЩЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 Вдясно от входа на парка има кучкарник, така че не се стряскайте от лаещите кучета.
Имаме уверението, че са завързани 
 Оказва се, че координацията на събитието е далеч от перфектна и вероятно на найпопулярните места като Борисова градина и Панчарево ще има десетки пъти повече хора,
отколкото са необходими. Затова избрахме това малко познато място, за да бъдем наистина
полезни. Освен нас в парка ще чистят поне две други групи (откъм ресторант Ловен парк и
откъм ex-София ленд), но сме направили всичко възможно да не си пречим и да има боклук
за всички ;) Предварително се извиняваме, ако има разминаване. От нас зависи да бъдем
възможно най-ефективни и полезни през този ден, но и да се забавляваме, разбира се!
 Вземете си зареден телефон. Паркът е една прекрасна гора, но като всяка гора опасността
от изгубване си е реална. Ако не можете да намерите пътя към вкъщи или имате някакъв
друг проблем, звънете на Мариела Вачева 0888436919 или Дени Симеонова 0887551189,
които ще координират събитието на място.

