Vaasan Marssi 10.-12.8.2018

>

VAASAN KÄVELYKLUBI RY järjestää kolmipäiväisen Vaasan Marssi -kävely-tapahtuman vuosittain elokuussa. Tapahtuma on ainoana Suomen edustajana kansainvälisessä kävelyrenkaassa. Tapahtumassa ei kilpailla, mutta matkan pituutta ja päivien lukumäärää lisäämällä vaativuus kasvaa. Kävellessä
näet upeita maisemia ja tutustut uusiin ihmisiin. Nos iungat ambulare!
Kävely meidät yhdistäköön!

> ILMOITTAUTUMINEN nettisivujen www.vaasanmarssi.fi kautta sähköisellä lomakkeella tai rekisteröintipisteessä tapahtumaviikon aikana.
> YHTEISMAJOITUS järjestetään keskustan koulussa hintaan 75  (3 yötä) ja siihen kuuluvat aamiainen, eväspaketti, suihku sekä makuualusta. Tapahtuman
nettisivuilta löytyy luettelo hotellien yhteystiedoista, hinnoista ja sijainnista. Ole hyvä ja varaa hotellimajoitus suoraan hotellista mainitsemalla
'Vaasan Marssi'.

> MERKITYT KÄVELYREITIT vaihtelevat päivittäin ja huoltoa on saatavilla tasaisin välein.
> PERJANTAIN reitit (10 ja 21 km) lähtevät Kauppatorilta klo 12.00-12.30. Vaihtoehtona PERJANTAIAAMUNA luonnonperintöalueelle (UNESCO) suuntautuva
saaristoretki, joka kulkee vaativassa maastossa (noin 20 km, IML-matka). Retkeen kuuluu opastus, bussi- ja venematka sekä saaristolaisruokailu. Lähtöaika annetaan torstaina rekisteröintipisteessä, lähtö kaupungintalon edestä. Retkestä peritään erillinen maksu, 35  (perusmaksun lisäksi). Saaristoretkelle tulee ilmoittautua viimeistään 27.7.
LAUANTAINA ja SUNNUNTAINA on valittavana 4 eripituista kaupungin keskustorilta lähtevää reittiä: 10 ja 21 km (lähtöajat lauantaina
9.30-10.00 ja sunnuntaina klo 8.00-10.00), 30 km (lähtöaika molempina päivinä klo 7.30-8.00) ja 42 km (lähtöaika molempina päivinä
klo 5.30-6.00).

> REKISTERÖINTIPISTE REWELL CENTERISSÄ, keskustan kauppakeskuksessa, on auki tapahtumaviikolla keskiviikosta lähtien. Rekisteröinnistä kävelijä
saa mm. kävelypassin ja reittikartan.

> AVAJAISJUHLALLISUUDET järjestetään torstai-iltana 'Taiteiden yön' kanssa. Lippukulkue lähtee Kasarmintorilta klo 17.40 – kävelijöiden toivotaan seuraavan kulkueessa oman maansa lippua.

> MAALIALUE on Strampenilla, jossa on päivittäin tarjoilua ja ohjelmaa. Loppujuhlallisuudet alkavat Strampenilla sunnuntaina klo 15.
OSALLISTUMISMAKSUT:
Ilmoittautuminen perillä ennen 28.7., 3 päivää
25 
Ilmoittautuminen perillä 27.7. jälkeen, 3 päivää 30 
Ilmoittautuminen, yksittäinen päivä
17 
Saaristoretken hinta 35  lisätään osallistumismaksuun.
Alle 15-vuotiaat maksutta vanhemman seurassa.
Maksut tilille Vaasan Marssi,
Nordea Vaasa, FI73 1528 3000 1027 85, viite 107 tai
maksetaan rekisteröinnissä Rewell Centerissä (keskustan
kauppakeskus)

3.

Jokainen kävelijä osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Tapahtuman kuvamateriaalia voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.
Osallistujien osoiterekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointiin.
Tarkista ajantasalla olevat tiedot www-sivuiltamme.
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Yhteystiedot/Kontaktinformation
Contact information/Kontaktinformation
Tapahtuman järjestäjä on Vaasan Kävelyklubi ry.
Evenemanget arrangeras av Vaasan Kävelyklubi rf.
The organizer of the event is Vaasan Kävelyklubi ry.
Das Ereignis wird von Vaasan Kävelyklubi ry arrangiert.
Postiosoite/Postadress: Huovinkuja 9 D 2, 65320 Vaasa
Postal address/Postadresse: Huovinkuja 9 D 2,
FI-65320 Vaasa, Finland
Gsm +358-40-736 1238
e-mail helena.kyrolainen@netikka.fi,
margareta.blomfeldt(at)agrolink.fi
www.vaasanmarssi.fi
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4.
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Lähtö/Start
Saaristoretki/Skärgårdsutflykten
Archipelago tour/Schärenausflug

1. Rekisteröinti/Registrering
Registration/Registrierung
2. Avajaismarssi/Fanprocession
Flagparade/Flaggenparade
3. Yhteismajoitus/Saminkvartering
Common accommodation/Gruppeneinquartierung
4. Maali/Mål/Finish/Ziel STRAMPEN
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Tarkista ajantasalla olevat tiedot www-sivuiltamme. www.vaasanmarssi.fi

