Sporočilo za medije

Laško Pivo in cvetje – najbolj zabaven podaljšan vikend
pod šotorom
Laško, 14. junij – Vsako leto so vse številčnejši obiskovalci festivala Laško Pivo in
cvetje tisti, ki se odločijo, da bodo festival preživeli kot kratek predah za podaljšan
poletni vikend v kampu Jagoče. Organizatorji festivala poskrbijo za številne zabavne,
športne aktivnosti, v kampu je zagotovljena infrastruktura, cena bivanja pa
najugodnejša daleč naokoli.
Jagoče so naselje v Laškem, ki ga krasi izjemna zelena površina, ujeta med Savinjo, bližnjim gozdom,
sosesko prijaznih hiš, del kampa pa že pogleduje proti mestnemu jedru. Gre za prostor, ki sprejme tudi
do 2000 kampistov, ki vsako leto obiščejo festival s šotorom.
Do odrskih prizorišč je dobrih pet minut hoje, hkrati pa je kamp ravno prav oddaljen od mestnega
utripa, da lahko živi svoje življenje in svojo dinamiko.
Letos bodo aktivnosti v kampu zabavne v nogometnem stilu. A ne gre za klasični nogomet v stilu
aktualnega Evropskega prvenstva. Festivalski gostje se bodo v petek in soboto, 15. in 16. julija, med
12.00 in 20.00, lahko osvežili z nogometom na milnici ter zabavali z Zorbing nogometom.
Nogomet na milnici je izziv celo za profesionalne nogometaše. Za vse, ki to niso pa igra, ki predvsem
zabava. Voda, obogatena z milnico, ustvari nepričakovane situacije, ob katerih obiskovalci in igralci
pokajo od smeha. Nogomet na milnici je preizkušeno najbolj osvežilna in zabavna uvertura v večerni
festivalski glasbeni program.
Druge vrste nogomet, ki ga bodo obiskovalci lahko odigrali v kampu, je zorbing nogomet, prav tako na
programu v petek, 15. ter v soboto, 16. julija, med 12.00 in 20.00. Zorbing nogomet je zabavna
izkušnja, saj od igralcev ne zahteva le nogometnega znanja ampak tudi posebno taktiko. Dimenzije
tekmovalcev pa nenadoma postanejo povsem drugačne. Več o zorbing nogometu si lahko ogledate v
filmu https://www.youtube.com/watch?v=l4pakh_BesY
Poleg zabave, mestne bližine in urejene infrastrukture, velja posebej poudariti, da je cena kampiranja
v času festivala 12 evrov na osebo za vse dni festivala. Od tega zneska sta 2 evra namenjena
festivalski vstopnini, ki gre v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bodo, kot smo že zapisali v
prejšnjih sporočilih, namenjena podpori slovenske glasbe, predvsem nadarjenim mladim glasbenikom
ter ljubiteljskim skupinam Zanjo pa obiskovalci dobijo festivalsko priponko, ki velja kot vstopnica za vse
festivalske dni.
Festivalsko kampiranje je posebno doživetje za prijateljska druženja, družine z otroki, v paru ali
drugače. Vedno je zabavno in dinamično.
Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/zamedije/galerije/
Novinarsko akreditacijo lahko enostavno uredite tule: http://www.pivo-cvetje.si/za-medije/akreditacija/

Več informacij:
Darinka Pavlič Kamien
odnosi z javnostmi festivala Laško Pivo in cvetje
+ 386 41 769 360

ovum tržne komunikacije d.o.o.
prečna 6
SI – 1000 ljubljana
slovenija

