Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 71 .
határozatszám alatt a Wakeboard pályát a Velencei Értéktár részének
nyilvánította .

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Simon Károly József
Levelezési cím: 2481 Velence, Diófa u. 3.
Telefonszám: 06 70/ 257 32 51
E-mail cím: simon.karoly.jozsef@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Wakeboard pálya
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
X ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás
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épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Strand u.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei
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külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Wakeboard pálya

A Venice Beach Cable Park országos szinten egyedi elemparkkal rendelkezik. Összesen 16
elem található a kábelpályán 4 egyenesben elhelyezve. A nemzetközi szabványoknak
megfelelő, 800m hosszú, ötszög alaprajzú a pálya. A működési sebesség 30 km/h, ami
megfelel a kezdő és haladó wakeboard-osok számára egyaránt A 10 méter magasan futó
kábelt villanymotor hajtja, így teljesen környezetbarát, működése teljes mértékben megfelel
az EU környezetvédelmi előírásainak.
Minden nap délelőtt 10órától este 20óráig várják a sport szerelmeseit a Korzó melletti szabad
strandon. Délelőttönként tanulóórákat tartanak mindazoknak, akik most ismerkednek meg a
sporttal. Bejelentkezni a +06 30 370-2195 számon vagy személyesen lehet. A tanulóórák
végeztével a park már 14db pályaelemmel várja a haladókat.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A fiatalok körében igen népszerű a wakeboard sport. Épített pálya egyedül Velencén van a
Velencei-tavon.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.visitvelenceito.hu/
http://sielok.hu/rovat/utazas/
www.vbcpark.hu/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
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www.vbcpark.hu/

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Velencei Értéktár Bizottság
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Velence, 2015. december 7.
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