Bringás Piknik és kerékpárosszakmai továbbképzés
Veszprémben
A Magyar Kerékpárosklub évente kétszer rendezi meg a Bringázz a munkába! (Bam!)
kampányt, melynek immár hagyománnyá vált és talán legismertebb rendezvénye a Bam!
Bringás Reggeli. Az először egyetlen budapesti helyszínen megtartott rendezvény immár
országos méretűvé nőtte ki magát, idén egyszerre 28 helyszínen tartották meg: többek
között Veszprémben is – immár második alkalommal. Igaz, hogy Veszprémben – az
egyelőre gyér hétköznapi bringás közlekedési forgalom miatt – a Kerékpárosklub
szombatra időzítette a Bringás Piknikre átkeresztelt eseményt. Az akció célja az volt,
hogy a hétvégi napsütésben bringatúrázókhoz is eljusson az üzenet: bringázni munkába
és iskolába is lehet. Sőt, aki így tesz, értékes díjakat nyerhet: ha valaki legalább 8
bringás alkalmat regisztrál szeptember 23. és október 25. között a bringazzamunkaba.hu
oldalon, esélyes a minden eddiginél több, összesen 566 nyeremény egyikére.

Az őszi Bringázz a munkába! (Bam!) forduló első 10 napja alatt országosan mintegy 6.000
résztvevő regisztrált a http://bringazzamunkaba.hu oldalon (ebből 1.600 játékos most
csatlakozott először), és a résztvevők már több, mint félmillió kilométert letekertek. (A
tavaszi 5 hetes forduló összteljesítménye 1.6 millió kilométer volt, és összesen 8.000-en
vettek részt a játékban – 2.000 munkahely képviseletében.)

Bringázz a munkába! (Bam!) kampány már az iskolákban is –
hiszen a diákoknak az iskola a munkahelyük
Az idén őszi kampányban a Magyar Kerékpárosklub az Emberi Erőforrások
Minisztériumának segítségével középiskolákba és felsőoktatási intézményekbe is
eljuttatta üzenetét, hiszen a diákoknak az iskola a munkahelyük. A kampány végén a
legbringásabb iskola bringatárolót nyerhet. Veszprémből elsőként a Lovassy László
Gimnázium csatlakozott a kampányhoz.
A klub azért invitálja játékra a diákokat is, hogy az oktatási intézményekben is egyre
elterjedtebb legyen a kerékpáros közlekedés: hiszen ez a legkörnyezetbarátabb,
legegészségesebb és gyakran a leggyorsabb közlekedési mód. Ha a diákok már
fiatalkorukban megszeretik a kerékpáros közlekedést, az természetessé válik számukra:
valószínűleg később se teszik le a kétkerekűt, példát mutatva ezzel környezetüknek,
jövőbeni munkatársaiknak.
A „Bringázz a munkába!” (Bam!) kampány a Magyar
Kerékpárosklub szervezésében valósul meg a Kerékpáros
Magyarország Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, mint a kampány kezdeményezője és a
védjegyoltalom jogosultja hozzájárulásával.
http://www.bringazzmunkaba.hu

Szakmai továbbképzés Veszprémben
Veszprém „Kerékpárosbarát Település” címet nyert 2013-ban, azonban a
Kerékpárosklub véleménye szerint a helyi kerékpározás elterjedéséhez még sok fejlesztés
hiányzik.
Ezért a nyár folyamán kerékpáros szakmai napot tartott a Magyar Kerékpárosklub a
Veszprémi Polgármesteri Hivatalban, ahol jelen volt Porga Gyula polgármester, Brányi
Mária és Némedi Lajos alpolgármesterek, valamint képviseltette magát a
városüzemeltetési, városfejlesztési osztály, a vagyongazdálkodási csoport, a Rendőrség, a
Tourinform és a Megyei Mérnöki Kamara is.
A fórumon kiderült, hogy Veszprém Önkormányzata fontosak tartja a kerékpározást,
ennek érdekében tett és tesz is lépéseket. Annak érdekében viszont, hogy a jövőben a
fejlesztések sokkal hatékonyabbak legyenek, szükséges a tervezők képzése is. Ezért a
Mérnöki Kamara elnöke, Zalavári István felkérte a Kerékpárosklubot, hogy tartson
számukra szakmai továbbképzést. Erre a továbbképzésre - melynek témája „modern
kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” - 2013. október 10-én fog sor kerülni.
A 2013. július 19.-i esemény sajtóanyaga itt érhető el: http://bit.ly/19tSU7U
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A Bam! 2013. őszi fordulójáról
A Bringázz a munkába kampány 2013. őszi üzenete: Válts bicajra, és több marad az
élményekre!


A veszprémi Bringás Piknik-en biciklis szépségversenyt is hirdetett a klub helyi
területi szervezete. Részletek itt: http://on.fb.me/1b0gc8J



A Bam! kampány keretén belül videópályázatot is hirdet a Kerékpárosklub „Bringázás a munkába” és „Bringázás az iskolába” témakörökben. A videók
beadási határideje november 6. Részletek itt.



A tavaszi siker után ismét él „Az én bringás történetem” felhívás is. A
Kerékpárosklub várja azok írásait, akik szívesen elmesélik, hogyan kezdtek
bringával közlekedni. Infó itt.

Bam! háttérinformáció:
A Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium partnereként immár 12.
alkalommal szervezi legnépszerűbb kerékpáros kampányát, a Bringázz a munkába!
(Bam!) kampányt. A 2007 óta tartó Bringázz a munkába! kampánynak és a Magyar
Kerékpárosklub szakmai munkájának fontos szerepe van abban, hogy évről évre többen
választják a kerékpárt közlekedési eszköznek az egész országban, hiszen a kampány
minden évben több ezer munkába járót ösztönöz arra, hogy legalább a tavaszi és őszi 5
hetes kampányidőszakban kerékpárral járjon munkahelyére.

Fontos linkek
Veszprémi fotók a Bam! Bringás Piknikről: http://on.fb.me/18GLmlm
Fotók a Bam! Bringás Reggelik összes helyszínéről: http://bit.ly/GAFj8H
A Bam! Bringás Reggelik összes helyszíne:
http://kerekparosklub.hu/bam/reggeli/bringasreggeli
Bam! plakátok: http://kerekparosklub.hu/bam/plakatok
Sajtószoba: http://kerekparosklub.hu/sajtoszoba/kozlemenyek

További információ:
Dormán Emese +36 30 291 8458,

kommunikacio@kerekparosklub.hu
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