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Ecotopia Biketour е международна, самоорганизирана
общност, която организира различни велосипедни турове из различните региони на Европа от 1990 година и до
ден днешен. По време на тура посещаваме екологични
и социални проекти и практикуваме активистки и природосъобразен начин на живот. Приготвяме веганска храна,
споделяме опита си чрез семинари и всичко решаваме
заедно. Ecotopia Biketour е за всеки, който се интересува
от пътуване с колела, обществен и екологичен начин на
живот и се интерес да се учи от опит. Ако това ви звучи
добре се чувствайте свободни да се присъедините към
нас!
Обикновено се събираме група от 20-40 колоездача. Повечето хора се присъединяват за период от две седмици
до два месеца и са участници за първи път. Рядко караме
всички заедно - част от нас тръгват рано сутринта, за да
обозначат пътя със стрелки. Останалите тръгват малко
по-късно в малки групи с личното си темпо и ритъм. Подкрепяме всеки и пазим правилната дистанция един от
друг, за да не си пречим. Не се притеснявайте, ако никога
не сте пътували с колело преди.
Стараем се да създадем една не-йерархична среда като
всичко споделяме различните отговорности, споделяме
уменията си и уважаваме личните нужни на хората. Хората могат да се запишат за дневните задачи (готвене,
теглене на ремарке, маркировка на маршрута и т.н.), но
всеки решава индивидуално колко работа иска да се
свърши. Правим общи срещи на всеки няколко дни, за
да обсъдим как върви пътешествието и да вземем заедно решения за едно незабравимо приключение. Една от
основните ни цели е да създадем една недискриминационна среда.
Готвим за всички заедно с преносими печки и носим със
себе си цялото необходимо оборудване, стараем се да
купуваме местна и органична храна и където е възможно се възползваме от изхвърлени продукти в кофите за
боклук. Предлагаме дарение от 3-5 евро на ден, за да
се покрият разходите за продуктите, но хората които не
могат да дадат това дарение все още са добре дошли да
се присъединят.
Тази година ще започнем от южната част на Франция или
северната част на Испания и планът е да продължим по
брега до Португалия. По-подробна информация ще има
след като направим пролетната си среща в началото на
Април.
Ако имате някакви въпроси или препоръки за проекти, групи и събития, които да посетим по време на
пътуването ни или изявявате желание да помогнете
с организацията на обиколката, моля пишете ни на
2018@ecotopiabiketour.net или се присъединете към списъка с електронни пощи на нашия уебсайт.
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