Országosan közel 40 helyszínen várták reggelivel a bringával
munkába indulókat május 8-án
A Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium partnereként immár
13. alkalommal szervezte meg a Bringázz a munkába! (Bam!) kampányt, mely idén
tavasszal a Föld napján, április 22-én kezdődött és május 30-ig tart, és az elmúlt
2 hét alatt már közel 7000 résztvevő regisztrált.
A Bringázz a munkába! kampány legnépszerűbb eseménye a Bam! Bringás
reggeli, melyet a kerékpáros közösség idén országosan közel 40 helyszínen
szervezett meg.

A 4 évvel ezelőtt egyetlen szabadtéri helyszínen kezdődő reggeliosztás immár
hagyománnyá vált: az évek során fokozatosan mind több helyszín társult a
főhelyszín mellé, így idén egy időben 14 budapesti és 24 vidéki
reggelizőponton várták a kerékpárral reggel munkába indulókat.

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

A bringásreggelik létrejötte a kerékpáros közösséget dícséri. Az eseményt
általában a Kerékpárosklub önkéntesei szervezik, azonban az utóbbi években sok
partner is csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén a Nemzeti Környezetügyi
Intézet több helyi szervezete, a MÁV, több fővárosi és vidéki önkormányzat és
különböző intézmények, cégek is segítettek a Bam! bringás reggelik
megvalósításában.
A klub a reggelik megszervezésével azt szeretné elérni, hogy a már most is
kerékpárral közlekedők megjutalmazásán túl újabb embereket csábítson a a
biciklinyeregbe. Bár a kezdeményezésnek nem ez volt az eredeti célja, de mára a
Kerékpárosklub lett a legdinamikusabban fejlődő „közétkeztető” szervezet:
mintegy 10.000 éhes bringásnak kínálva harapnivalót.
A kampány során sikerült elérni azt is, hogy egyre több Bam!-ban résztvevő cég is
szervezett bringás reggelit saját alkalmazottainak, ezáltal motiválva a
munkavállalókat a reggeli bringás érkezésre.
A 2010 szeptemberében „akkreditált” Bam! nagykövetek is segítettek a
munkában. Példamutató módon ők nap mint nap kerékpárral közlekednek,
ezúttal pedig a reggelik osztásában is kivették részüket. A budapesti Erzsébet
téren Ónodi Eszter, Hajós András, Scherer Péter és Király Júlia, a Gellért téren
pedig Németh Juci állt a pult mögött.
A reggeli menü helyszínenként különbözött: a péksüteményeket általában helyi
pékségek adták ajándékba vagy olcsóbb áron, az üdítőitalokat szponzorok
segítségével osztották. Több helyszínhez becsatlakoztak közeli kávézók is és a
Friesland Hungária több ezer Pöttyös Túró Rudival támogatta az eseményt.

A Kerékpárosklub a kerékpáros munkábajárás népszerűsítésével azt szeretné
elérni, hogy a magyar városok még kerékpárosbarátabbak és élhetőbbek
legyenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok, akik a játék hatására kipróbálják a
kerékpáros közlekedést, a játék végeztével sem hagyják abba.
A kampány országos sajtóvisszhangjának és reklámkampányának köszönhetően
évről évre nő az újonnan csatlakozó játékosok száma: tavaly tavasszal a 8.000
résztvevőből 2.800 volt új, az őszi 7.000 játékosból pedig 2.000-en voltak
olyanok, akik akkor játszottak először. Idén tavasszal cél 10.000 játékos elérése.
A munkavállalók által képviselt munkahelyek száma is egyre nő: már több, mint
2.000 munkahely képviselteti magát.
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A szervezők számtalan újdonsággal és játékkal várják a résztvevőket:
• Idén először lehetőség lesz arra is Budapesten, hogy valaki nem csak saját
kerékpárján megtett útjait regisztrálja, hanem a most induló MOL-Bubival
megtett utakat is be lehet számítani.
• Új mobiltelefonos applikációval már automatikusan is lehet a gyűjteni a
kilométereket. (Bam! App http://kerekparosklub.hu/bam/app)
• Aki a kampány ideje alatt teljesít 8 bringás alkalmat, biztos ajándékot kap a
kampány végén, így nem csak a néhány nyertesnek fog kedvezni a
szerencse
• Emellett lesz heti ajándéksorsolás is a résztvevők között
• A kampány ideje alatt céges csapatépítési céllal, vagy egyszerű munkaidő
utáni kikapcsolódásként ki lehet bérelni a 4-kerekű “Kerékpárosbarát Bam!
Munkahelyet”
• A kampány idei kreatív ötlete a kerékpáros táskájának tartalmán alapszik.
Otthon letölthető üres plakátra valódi tárgyakat téve magunk is
legyárthatjuk saját plakátunkat
• 2 sikeres alkalom után ismét folytatódik a “Az én bringás történetem”
felhívás

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, hiszen a kampány minden évben több ezer
munkába járót ösztönöz arra, hogy legalább a tavaszi és őszi 5 hetes
kampányidőszakban kerékpárral járjon munkahelyére.
A Kerékpárosklub adatai szerint Magyarországon a népesség 47%- használja
kerékpárját közlekedésre vagy túrázásra. A kerékpárt közlekedésre használóknak
pedig ez vált a fő közlekedési eszközévé: 14 napból átlagosan 9.2 napon
kerékpároztak.
Kapcsolat: Dormán Emese, kommunikacio@kerekparosklub.hu, +36 30 291 8458
Letöltések:
Bam reggeli statisztika infografika: http://bit.ly/1opGasO
Magyarország térkép a 38 helyszínnel: http://bit.ly/1kUfvn6
Fotók a bringásreggelikről: http://bit.ly/1ilxzGW
Pontos helyszínek: http://kerekparosklub.hu/bam/reggelizz_velunk_majus_8an
Sajtószoba: http://kerekparosklub.hu/sajtoszoba/kozlemenyek
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