
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOJTE SA DO SLNOVRATU NA DUNAJI 2017  

Staňte sa súčasťou druhého ročníka Slnovratu na Dunaji, júnovej prehliadky podujatí na rieke pre širokú 

verejnosť. Oslávme opäť spolu príchod leta na rieke. 

Nadväzujeme na úspešný prvý ročník, do ktorého sa zapojilo niekoľko desiatok organizátorov. Tí minulý rok 

zrealizovali celkovo vyše 40 podujatí rôzneho charakteru.  

 

AKO NA TO 

Zorganizujte vlastné podujatie pre verejnosť niekedy medzi 27. májom a 2. júlom 2017 na Dunaji alebo Malom 

Dunaji. Zapojiť sa môžete napríklad tým, že sprístupníte Vaše priestory alebo zázemie na rieke, zorganizujete 

deň otvorených dverí, pripravíte športové, umelecké, rekreačné, rodinné, náučné alebo environmentálne aktivity, 

prípadne workshop, exkurziu, výstavu apod. Spoločným menovateľom ste Vy, rieka a verejnosť. Obohatíte tak 

program Slnovratu na Dunaji a nám umožníte komunikovať širšej verejnosti Vašu činnosť na rieke v rámci strešnej 

informačnej kampane. Je na Vás, akú formu podujatia si zvolíte, stačí sa riadiť jednoduchými princípmi: 

 

 vaše podujatie pripravíte a zrealizujete vo vlastnej réžii a s vlastnou zodpovednosťou 

 vaša aktivita bude citlivá k prostrediu a férová k ostatným na brehu/rieke a bude dodržiavať zákonné pravidlá 

a usmernenia 

 budete dodržiavať bezpečnostné pravidlá pre bezpečnosť a spokojnosť účastníkov 

 budete šíriť informácie o podujatí podľa vašich možností aj vlastnými kanálmi a uvediete na svojich promo 

materiáloch grafický prvok „Hrdý účastník Slnovratu na Dunaji“ 

 

Živou reťazou pestrých podujatí spolu ukážeme našu vôľu spolupracovať, komunikovať a zdieľať jedinečné 

územie Dunaja, čím prevedieme do praxe myšlienky zakotvené v Charte Dunajského fondu.   

Aj symbolická aktivita má význam. Dajte nám vedieť o Vašom záujme a vyplňte online formulár s informáciami 

o Vašom podujatí najneskôr do 12. apríla 2017. Aj v prípade, že už máte vlastné podujatie naplánované, pridajte 

sa s ním k Slnovratu na Dunaji a zaregistrujte ho do online formulára. 

Ako prejav uznania Vašim aktivitám na rieke a Vašej participácie na Slnovrate na Dunaji by sme Vám radi ponúkli 

vytvorenie hodnotných umeleckých fotografií zachytávajúcich Vás, resp. to, ako zažívate rieku. Profesionálne 

fotografické práce aj postprodukciu zabezpečíme v našej réžii. Vznikne tak unikátna kolekcia zobrazujúca 

rôznorodosť života na rieke, ktorú sa pokúsime nekôr predstaviť na výstave.  

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na cef@cef.sk. Tešíme sa na Vašu odpoveď. 

 

 

Juraj Tedla 

koordinátor Slnovratu na Dunaji 

Stredoeurópska nadácia 

http://www.dunajskyfond.sk
http://www.cef.sk
http://www.dunajskyfond.sk/charta
https://goo.gl/forms/q3hWMG1SHwpRCJww1
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