A Magyar Kerékpárosklub programjai
az Európai Mobilitási Héten Budapesten
1. Szeptember 16-22 között BEBICIKLIZÉS 11 alkalommal
Mindazoknak, akik még nem érzik magukat
biztonságban két keréken a gépjárműforgalomban és
sokszor inkább a járdán tekernek, vagy csak hétvégén
mernek bringázni. A Magyar Kerékpárosklub lelkes
önkéntesei segítségével elméleti és gyakorlati oktatást
kínál az Európai Mobilitási Hét minden napján, hogy utána a résztvevők sokkal
magabiztosabban közlekedhessenek kerékpáron.
2013. szeptember 16-22 között összesen 11 oktatási alkalmat hirdettek meg Budapesten,
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. 4 alkalommal a Készenléti Rendőrség Rendészeti
Igazgatóság kerékpáros rendőrei is csatlakoznak a csoportokhoz. A program ingyenes,
előzetes jelentkezés: kerekparosklub.hu

Szeptember 21. Erzsébet tér:
Bringások Éjszakája a Kerékpárosklub Chill sátrából
„Amitől jó valami” - Roskó Gábor és Dj.Palotai közös performansza.
- 20:00 – 21:00 - a Kerékpárosklub Erzsébet téri Chill sátránál
Elkezdődött a kerékpár gyűjtés, ami kis híján múzeummá nőtte ki magát. Erről szól a
történet.

Szeptember 21. Erzsébet tér: Éjszakai tekerés
Éjszakai tekerés Duna 2.0
- Indulás a Kerékpárosklub Erzsébet téri Chill Sátrától szombat este 10-kor Bringázz keresztül a városon biztosított útvonalon a Magyar Kerékpárosklubbal és a Duna
Kerékpár csapatával.

Szeptember 22. Andrássy út: „Keréknyomok”
Hangulatképek a városi kerékpározás elmúlt 130 esztendejéből
A Kerékpárosklub Városi Kerékpározástörténeti Kiállítása az Andrássy úton – az
Oktogon és az Izabella utca közötti részen
– Megnyitó szeptember 22-én, vasárnap reggel 10 órakor Érdekel, hogyan fejlődött a városi kerékpározás? Gyere, a Kerékpárosklub megmutatja.
Szept 22-én 10:00-kor a Holland Nagykövetség képviselője nyitja meg a Kerékpárosklub
Városi Kerékpározástörténeti Kiállítását, melyet a Nemzeti Múzeummal
együttműködésben valósított meg. A kiállítás 1 napig látható a budapesti Andrássy úton
az Európai Mobilitási Hét Autómentes Napján, a későbbiekben pedig a Nemzeti Múzeum
kertjében lesz megtekinthető.
További részletek a Kerékpárosklub honlapján: kerekparosklub.hu
Kapcsolat: kommunikacio@kerekparosklub.hu M: +36 30 291 8458

