СООПШТЕНИЕ
Почитувани,
Во прилог кратко инфо за фестивалот When in Krusevo кој ќе се одржи на крушевското езеро од
4ти до 6ти август 2017 година (www.wheninkrusevo.mk).
Пристигнувањето на учесниците на фестивалот е на 04.08. (петок). По 17 часот кампинг зоната
ќе биде отворена за поставување на шаторите. Како што претходно известивме, истата се
наоѓа на Крушевското езеро, а местото изобилува со многу дрва, па така ви ветуваме пријатен
и удобен престој. За учесниците коишто ќе пристигнат на 05.06 (сабота) е организиран превоз
преку
агенцијата
КИНИССИ
(https://www.facebook.com/Kinissi-Tour-Operator1110024142355179/), а за подетални информации обратете се на нивната фејсбук страница.
Шаторите во кои би престојувале не се обезбедени од страна на организаторот, односно
пријавените учесници треба да си носат сопствени шатори.
Кампинг зоната ќе биде под постојан надзор, меѓутоа организаторот не превзема одговорност
во случај на кражба и препораката е сите вредни предмети да се носат со себе.
Кампот ќе биде осветлен, ќе биде обезбеден простор за полнење на телефоните, а тоалетите и
тушевите ќе бидат во непосредна близина на истиот (околу 150 метри од езерото). Доколку
сакате, слободно може шаторот да се постави поблиску до тоалетите.
Препорака: сите кампери да носат потопла облека за вечерните часови како и средства против
комарци ☺
На 05.08. (сабота) во 09:00 часот пријавените велосипедисти и планинари се чекаат кај спомен
куќата на Тоше Проески каде што ќе бидат поделени маичките и дел од производите на
спонзорите. Се тргнува во 10:00 часот. Ве молиме да се почитуваат термините за да нема
доцнење и непотребни оддолжувања на планираните активности. Секој учесник треба да
потпише изјава за учество на фестивалот која може да ја најдете на нашата веб страна
http://wheninkrusevo.mk/%D0%B8%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ или ќе ви биде доделена на лице
место на датумот на пристигнување. Лицата под 16 години задолжително да ја обезбедат
изјавата со потпис од родител пред настанот.
Сите тури ќе бидат придружувани од водичи, медицинска екипа како и волонтери од Црвениот
крст. Ќе бидат поставени и пултови за освежување на соодветна раздалеченост едни од други.
После турите следува организиран ручек во “Крушевска одаја”.
Двете концертни вечери кои ќе се одржат на 04.08 (петок) и 05.08 (сабота), започнуваат во
18:00 часот и ќе траат до раните утрински часови (03.00 часот). На нашата веб и фејсбук
страница веќе се објавени имињата на изведувачите.
Концертните вечери ќе бидат исполнети со многу изненадувања. Со секоја купена карта
учествувате на лотаријата којашто ќе биде организирана од организаторите на When in
Krusevo, а поддржана од нашите спонзори и на истата ќе се доделат бројни награди.

Билетите може да се купат online на https://www.wheninx.com/service/when-in-krushevooutdoor-festival по промотивна цена од 300 денари и во Крушево на денот на пристигнување
по цена од 400 денари.
Местото каде што ќе се одржуваат концертите е изгралиштето над Крушевското езеро. ВЛЕЗОТ
Е СЛОБОДЕН, а Македонско пиво за разладување ќе биде по ПРОМОТИВНА ЦЕНА од само 50
денари.
Намалената цена за параглајдинг летање од 1.500,00 денари се добива со купување на картата
за фестивалот. Оваа поволност не е задолжителна, односно само оној којшто ќе се пријави за
тандем
летање
треба
да
плати
1.500,00
денари
online
на
https://www.wheninx.com/service/tandem-paragliding-in-krusevo-when-in-krusevo-festival
или
директно на датумот на пристигнување во клубот Heli XC Club којшто го организира летањето.
Доколку временските услови не дозволат или доколку самите учесници не се во можност да
летаат во предвидениот ден недела 06.08 ваучерот за летање може да се искористи во друг
ден, зависно од меѓусебниот договорот со клубот што го организира тандем летањето. Исто
така, на 06.08 е предвидено да се искористат и бесплатните влезови во трите музеи
(Македониум, Спомен куќа Тоше Проески и Галерија Никола Мартиноски) коишто се добиваат
со самото купување на картата за учество на првиот Outdoor festival на Крушевското езеро.
Влезот ќе биде отворен од 09:00 до 16:00 часот.
Со нетрпение Ве чекаме во Крушево!
Тимот на #WhenInKrusevo ☺

