FÖRENINGAR PÅ VATTENDAGEN I
BORÅS
INBJUDAN TILL FÖRENINGAR ATT MEDVERKA LÖRDAGEN DEN 22
AUGUSTI
SK Elfsborg och Korpen Borås arrangerar
tillsammans med Borås Energi och Miljö en festlig
dag/lopp som kretsar kring vatten och Viskan!

frågor och presentera er föreningsverksamhet i
form av en enkel aktivitet för besökarna.
KOSTNAD

2019 arrangerades Vattendagen för första gången i
Borås Centrum och blev ett lyckat event. I år
utvecklar vi eventet med fler tävlingar och
aktiviteter för att locka ännu fler deltagare och
publik. Vad kan vi se fram emot? Vattendagen
erbjuder tävlingar som Viskan Open Water
(Boråsklassikern), Viskan Swimrun, Viskan FlottRace, Viskan Sup-Race. Dagens program är också
fyllt med föreläsningar och prova på aktiviteter
som vattengympa, yoga, vattenpolo m.m. Ni
möter många andra föreningar, företag som
presenterar sin verksamhet och närproducerad
mat säljs av knallar.

Utställningsplats - yta 3x3 m kostar 300 kr för
dagen från kl. 10:00-16:00. El ingår.
ANORDNA AKTIVITET
Denna dagen öppnas en unik möjlighet att visa upp
er verksamhet inför alla besökare! Anordna en
intressant aktivitet, prova på eller uppvisning.
ANMÄL ER FÖRENING
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller! Det
avser både platsbokning på utställningsområdet
och anordnandet av aktivitet.

BOKA PLATS PÅ FÖRENINGSOMRÅDET
Marknadsför er verksamhet genom att boka plats
på vårt utställningsområde för föreningar i
Stadsparken eller medverka genom att anordna en
intressant aktivitet, prova på eller uppvisning för
besökare.
Passa på och boka din förening på
utställningsområdet för föreningar i Stadsparken i
Borås. Visa upp er på en stor mötesplats, svara på

Anmäl er förening HÄR senast fredagen den 14
augusti. Bekräftelsemailskickas sedan ut på er
medverkan samt info om er utställningsplats.
För ytterligare information om Vattendagen i Borås
se www.viskanopenwater.se
Vid eventuella frågor hör av er till
jana@korpenboras.se.
Varmt välkomna!
Arrangörer

Grundare och miljöpartner
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472
Korpen Borås, Roger Hjelm 0702-111344
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-
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