BEBICIKLIZÉS: Elméleti és gyakorlati oktatás
a gépjárműforgalomban kevésbé gyakorlott bringásoknak
2013-as Európai Mobilitási hét alatt a Magyar Kerékpárosklub Budapesten ismét
megszervezi népszerű kezdeményezését, a BEBICIKLIZÉST. A 2-2.5 órás ingyenes
program keretében a résztvevők elméleti és gyakorlati oktatást kapnak, melynek
eredményeként
nagyobb
magabiztossággal
tudnak
a
későbbiekben
a
gépjárműforgalomban kerékpárral közlekedni.

Az elméleti oktatás részeként a Kerékpárosklub gyakorlott kerékpáros aktivistái
tájékoztatót tartanak a KRESZ vonatkozó szabályairól, valamint olyan fontos és hasznos
közlekedési tippeket is megosztanak a hallgatósággal, melyek sokat segítenek a
kényelmes, gyors és biztonságos bringás közlekedésben. A résztvevők a gyakorlati
oktatás során egy előre megtervezett útvonalon kerékpároznak végig a Kerékpárosklub
önkénteseinek kíséretében, mely során a megtapasztalt forgalmi helyzeteket közösen
kiértékelik, és mindemellett a legkülönbözőbb kerékpárforgalmi létesítmény típusokat is
kipróbálhatják (előretolt felálló, közös busz bringasáv, szeparált kétirányú kerékpárút,
nyitott kerékpársáv, kerékpáros forgalom számára megnyitott egyirányú utca, Lánchíd,
körforgalom stb.).
2013. szeptember 16-22 között a Magyar Kerékpárosklub összesen 11 oktatási alkalmat
hirdet meg. 9 alkalom elméleti és gyakorlati oktatást takar, további 2 alkalom pedig
oktatással egybekötött kerékpáros városnézést Budapest közlekedéstörténetileg fontos
pontjait
érintve.
Ez
utóbbi
program,
az
ún.
KULTÚRBEBICIKLIZÉS
a
budapestUNDERGUIDE-dal együttműködésben valósul meg.
Az alábbiakban csillaggal jelzett 4 alkalommal a Budapesti Rendőrfőkapitányság
Készenléti Állományának kerékpáros rendőrei is csatlakoznak a csoportokhoz.
BEBICIKLIZÉS
2013. szeptember 16. 18:00 *
2013. szeptember 17. 18:00 *
2013. szeptember 18. 18:00
2013. szeptember 19. 18:00 *
2013. szeptember 20. 18:00
2013. szeptember 21. 15:00 és 17:00
2013. szeptember 22. 15:00 és 17:00

KULTÚR-BEBICIKLIZÉS
2013. szeptember 21. 11:00 *
2013. szeptember 22. 11:00

Az indulás helyszíne a budapesti Erzsébet tér József Attila és Bajcsy-Zsilinszky utcai sarka.

A BEBICIKLIZÉS projektet a Magyar Kerékpárosklub 2009. őszén annak érdekében hozta
létre, hogy minél többen válasszák a kerékpárt mindennapi közlekedési alternatívaként. A
forgalomban még gyakorlatlan kerékpárosok ugyanis nem mernek rendszeresen
kerékpárral közlekedni, ezért sokan csak hétvégén bringáznak, vagy gyakran a járdán
tekernek, veszélyeztetve ezzel a gyalogosokat. Kerékpárosklub Budapest Belvárosi
szervezete 2012 őszéig kétheti rendszerességgel szervezte meg ezt a programot
önkéntesei részvételével mintegy 3 éven át.
A 2013-as Mobilitási Heti BEBICIKLIZÉS sorozat folytatásaként a Kerékpárosklub egy
online terjeszthető oktatófilmet tervez gyártani annak érdekében, hogy a hasznos tippek
minél több bátortalan kerékpároshoz eljussanak a világhálón keresztül.
A Kerékpárosklub szeretettel várja a sajtó képviselőit helyszíni tudósításra a
sajtónyilvános eseményen 2013. szeptember 16. 18:00 órakor az Erzsébet tér József
Attila és Bajcsy-Zsilinszky utcai sarkánál, a forgatható kockáknál.

Fontos linkek:
Részvételi feltételek és további információ: http://kerekparosklub.hu/bebic
Jelentkezni a programra itt lehet: http://bit.ly/1aY7jzz
Az instruktorok segítségével bejárandó útvonal térképe itt látható: http://bit.ly/1aUlghY
A kerékpáros közlekedés alapjai és hasznos tippek: http://kerekparosklub.hu/kisokos

Kapcsolat:
kommunikacio@kerekparosklub.hu
+36 30 291 8458

Sajtószoba:
http://kerekparosklub.hu/sajtoszoba/kozlemenyek

