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Vážení občané,
Lipno.card vstupuje do nové éry a s ní i Vaše karta občana Lipna
nad Vltavou. Nově se bude jednat o čipovou kartu, která bude
propojená
s
Vaším
osobním
profilem
na
webu
www.lipnocard.cz. Jako občan budete moci čerpat celou řadu
výhod v provozech LIPNO SERVIS s.r.o., na Stezce korunami
stromů, v Království lesa a v Hopsárium Lipno.
Vaší novou kartu si budete moci vyzvednout od 13. 5. 2019 v
Infocentru Lipno, kde Vám zaměstnanci pomohou s registrací a
aktivací karty a zodpoví případné dotazy. Karta bude vystavena
pro dospělé i pro děti.
Pohodové léto plné lipenských zážitků s novou kartou občana
Vám přeje tým Lipno.
Výhody občana Lipno nad Vltavou:
❖ 50% sleva na vstup do bazénu Aquaworld Lipno opakovaně
❖ 50% sleva na vstup do sauny Aquaworld Lipno opakovaně
❖ 50% sleva na zapůjčení kol do Bikeparku Lipno opakovaně
❖ 50% sleva na Bikepass - opakovaně
❖ 50% sleva na vstup do Lanového parku Lipno - opakovaně
❖ 25% sleva na zapůjčení plavidel v Intersport Rent Pláž - opakovaně
❖ 50% sleva na vstup do Hopsárium Lipno - opakovaně
❖ vstup zdarma na Stezku korunami stromů + 2 x lanovka – 1 x za sezonu
❖ jízda zdarma na tobogánu na Stezce korunami stromů – 1 x za sezonu
❖ vstup zdarma do Království lesa + 2 x lanovka – 1 x za sezonu


DRAČÍ LODĚ LIPNO A SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V sobotu 18. 5. 2019 se v Lipně nad Vltavou
uskuteční oficiální Zahájení letní turistické sezóny,
kde se pojede otevřený závod dračích lodí Lipno
Dragon Boat Race 2019. Závod je určen široké
veřejnosti a program je opět skvělý. Závody
Dračích lodí je akce, která během pár let vyrostla z
téměř rodinné události do velkolepé sportovní akce
spojené se snad ještě lepší párty! I letos
očekáváme účast několika desítek posádek. Každá
posádka je složená z 20 pádlujících, bubeníka a
kormidelníka. Bude jednou z posádek i ta vaše?

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou- příloha
Poskládejte tým a bojujte o titul mistrů Lipenské
přehrady. Závodit může opravdu každý. Nic k tomu
není potřeba. Stačí, když přijedete v sobotu 18. 5.
2019 na Lipno. Veškeré vybavení (dračí loď, pádla,
buben) včetně kormidelníka a odborného výkladu vám
zajistíme. Kromě pádlování v partě kamarádů a
krásném prostředí Lipna na vás čeká jihočeská
pohostinnost od rána až do dlouhého večera ve
společnosti s nějakou tou kapelou a jinou zábavou.
Připraven bude i bohatý doprovodný sportovní a
kulturní program nejen pro děti. Pokud také chcete
přičichnout této atmosféře, neváhejte a přijeďte
Program závodů:
pátek 17.5.2019
Lipenský dráček
závody školních kolektivů na dračích lodí
tréninky
sobota 18.5.2019
200 m
závody dračích lodí pro širokou veřejnost
neděle 19.5.2019
1000 m
závody dračích lodí pro širokou veřejnost
Víkend je jako stvořený nejen pro sportovce, ale také
ideální pro rodiny s dětmi. V rámci zahájení letní
sezóny si můžete vyzkoušet nejrůznější atrakce:
dětskou dračí loď, skákací hrad nebo výtvarné ateliéry.
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Určitě potěší několik pohádek nebo kouzlení s lišákem
Foxem.
Letos si budete moci nově vyzkoušet i malování na
keramiku s LaDílnou, která přijede z Českých
Budějovic a přiveze výběr keramických polotovarů i
barevných glazur. Na stánku LaDílny můžete zažít
potěšení z malování na keramiku, třeba i s využitím
některé z mnoha pomůcek, jako jsou škrabátka,
šablony, tiskátka, krycí pásky, houbičky a další.
Krásný a jedinečný kousek může vyrobit každý, bez
ohledu na věk, zkušenosti a talent. Vaše namalované
výrobky budou po vypálení k vyzvednutí v LaDílně
v Českých Budějovicích, nebo zaslány poštou.
Večer pak nebudou chybět koncerty, kde se můžete
těšit na kapely Pakáš a Dark Blue Elephants.
Více zde: https://www.lipno.info/akce/1564-draci-lodelipno-2019-a-zahajeni-letni-turisticke-sezony.html

