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VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE   

INBJUDAN TILL TIPSPROMENAD 
 

VATTENDAGEN I BORÅS, STADSPARKEN LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI 
 

Borås Energi och Miljö tillsammans med SK 

Elfsborg och Korpen Borås skapar en festlig 

dag/lopp som kretsar kring vatten och Viskan. Vi 

förväntar oss att tävlingscentrum denna dag fylls 

av en stor publik för Viskan Open Water (Borås 

Klassikern), Viskan Swimrun och Flottrace. Det är 

vår förhoppning att dagen kommer att locka 

många besökare att prova på aktiviteter som 

vattengymnastik, vattenpolo, yoga, tipspromenad 

eller välja någon av de föreläsningar som kommer 

att vara under dagen. 

TIPSPROMENAD 

Utan vatten skulle det inte finnas något liv på 

jorden. Allt levande är beroende av vatten för sin 

existens. 

Vattendagen i Borås hälsar alla vuxna & barn 

välkomna till Vattendagens tipspromenad i Borås 

vackra Stadspark! Testa dina kunskaper om vatten 

genom att svara på 12 frågor (Barn respektive 

vuxenfrågor) placerade längs banan i Stadsparken!  

 

  

 

 

 

HUR GÅR DET TILL? 

Startkort finns att hämta vid tipspromenadens 

start/målplats, belägen vid Orangeriet eller vid 

varje utplacerad fråga i Stadsparken. Du kan starta 

din tipspromenadstur från den fråga, där du 

befinner dig. Karta vid varje "Tipsfråga" visar 

placeringen av resterande frågor i området. Sista 

inlämningstid av ifyllt startkort är kl. 15:45. 

Inlämnas vid Mål/Startplatsen belägen intill 

Orangeriet.  

 

VINNSTER I TIPSPROMENADEN 

Vattendagens sponsorer bidrar med priser till de 

tre bästa resultaten i tipspromenaden för vuxna 

respektive tipspromenaden för barn. Dessutom 

kommer tre priser att utlottas bland samtliga 

deltagare i tipspromenaden för vuxna och barn. 

Samtliga vinnare kontaktas och resultat publiceras 

på vår hemsida viskanopenwater.se måndagen den 

26 augusti. 

 

Vinnarna hämtar sina priser på Korpens kansli, 

Allégatan 59, 5 våningen senast till den 30 

september 2019. 

 

STARTAVGIFT TIPSPROMENAD 

Vuxen 30 kr, barn (upp t.o.m. 13 år) 20 kr. 

Startavgiften betalas kontant eller med swish 

(märk betalningen med ”tips” vid inlämnandet av 

startkortet till Start/Målplatsen som är intill 

Orangeriet. 

 
Vattendagen i Borås hälsar alla små och stora 
varmt välkomna till Tipspromenad med tema 
vatten! 

 


