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Spoštovani! 

 

Tudi letos vas vljudno vabimo, da s svojo skupino obogatite naš dogodek v 

Vidmu. Pustna povorka se bo letos odvijala v ponedeljek, 12. 2., skozi naselje 

Videm pri Ptuju, s končno predstavitvijo skupin pred Osnovno šolo Videm. Vse 

podrobnosti najdete v prilogah. 

Veselimo se druženja z vami. 

 

 

 

 

Friderik Bračič, župan občine Videm 

Danilo Turk, vodja sekcije Koranti Lancova vas



 

 

 

UDELEŽBA NA POVORKI „FAŠENK NA VIDMU 2018“ 
 

 

Skupine prosimo; 

- da se zberejo ob 14.30 uri na parkirišču ob videmskem pokopališču, saj bo povorka 

potekala po regionalni cesti skozi Videm pri Ptuju. Prosimo vas, da ste zaradi 

organizacije prireditve točni, povorka krene točno ob 15.00 

- da ima vsaka skupina določenega nosilca za tablo, ki jo bo prejel na zbirnem mestu in 

jo takoj po končanem nastopu tudi oddal. Na sprednji strani table bo napisano ime 

skupine, na zadnji pa zaporedna številka pod katero bo skupina nastopala. Table se bodo 

delile pri pokopališču, zato prosimo, da se nosilci tabel oglasijo pri razdeljevalcu, 

- da vodja skupine na prijavnici navede število nastopajočih!! Za njih prejmete bloke za 

hrano in pijačo. Bloke vodja prevzame pred prireditvijo, saj jih po končani povorki ne bo 

mogoče več dvigniti. PRIJAVNICE JE POTREBNO ODDATI NAJPOZNEJE DO 

ČETRTKA, 5. 2. 2018! 

- da upoštevajo navodila odgovornih oseb in redarjev, 

- da zagotovijo red v skupini v času povorke in nastopa, 

- da zagotovijo varnost na svojih vozilih in drugih rekvizitih, ki jih uporabljajo pri 

nastopu, saj organizator ne prevzema odgovornosti zaradi poškodb (padci z vozil, uporaba 

pirotehničnih sredstev ali drugih potencialno nevarnih predmetov), ki bi nastale pri 

neupoštevanju varnostnih predpisov in navodil, ali prekomernega uživanja alkohola. 

 

Skupine se bodo predstavile v celotni povorki, osrednja predstavitev pa bo za Gasilskim 

domom PGD Videm. 

 

Lep pozdrav! 

                Vodja prireditve 

         Danilo Turk 

      vodja sekcije Koranti Lancova vas 
 

 

Kontakt: 041 419 757 – Danilo, 041 684 910 – Rado, E-pošta: koranti.lancova@gmail.com 


