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Data: 10 mars 2011
Të dashur miq!
Sic dhe ju mund të jeni në dijeni, OJF The Door është një organizatë me qëndër
në Shkodër në shërbim te komunitetit, veçanërisht në shërbim te fëmijëve.
Me datën 26 Mars 2011, ditën e shtunë, në Shkodër Ne sëbashku me parteret
tanë do të organizojmë “Me Vrap për Kala”, pjesë e aktiviteteve në kuadër të Lojra
Popullore Fest. Ky vrapim do të jetë me distance 3 km dhe është një garë vrapimi
për argëtim, është e lehtë, dhe e shëndetshme. Të tilla gara vrapimi janë në rritje
kohët e fundit në vendin tonë.
Lojra Popullore Fest- realizohet për të katërtin vit pasi është kthyer tashmë në
traditë. Ai ka për qëllim forcimin e miqësitë dhe promovimin e paqës dhe
tolerancës në mes të rinjve, duke e pasuruar vlerat tona kombëtare, folklorin
tradicional dhe promovimin e turizmit kombëtar. Veprimtaria do të kombinohen
këngë tradicionale, lojërat dhe vallet popullore krijimin e një festival që do të
inaugurohet nga ngjarje të re, " Me Vrap për Kala".
Gara vrapimit “Me Vrap për Kala”, " do të mbahet ditën e shtunë date 26 mars
2011 në ora 10:00. Më pas në amjentet e kalasë Rozafa ju ftojmë të ndiqni Lojrat
popullore nga ora 11:00-15:00. Në këtë garë menojmë që do të garojnë rreth 120
vrapues, këto nga komuniteti i vrapuesve lokale si dhe nxënës të shkollave
pjesëmarrese ne LPF.
Ju jeni të ftuar të merrni pjesë vetë në këtë garim apo të ftoni shokët e
pjesetaret e familjes suaj! Mos hezitoni të kontaktoni nëse keni dicka të paqartë.
Për të gjithë garuesit ne do të ofrojmë falas T- shirt, numër indentiteti, ujë gjatë
garës, vaktin e drekës si dhe trofe për më të mirët.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe një informacion të shkurtër për regjistrimin e
garuesve. Informacion rreth nesh dhe ketij aktiviteti do të gjeni në
www.infothedoor.com. Nëse mendon se mund të kontribosh si vullnetar apo si
vrapues ne këtë garë Ju lutemi të kontaktoni me këtë e-mail:
vrapoj3km@infothedoor.com
Mbesim me shpresë që ju do ti bashkoheni këtij aktiviteti!
Përshëndetje miqësore
Stafi organizativ

