Javában dübörög a Bringázz a munkába! (Bam!) kampány országosan 30 helyszínen látják vendégül az éhes bringásokat

A Bringázz a munkába! (Bam) kampány szeptember 26-i indulása óta közel 5.000-en
regisztrálták biciklivel megtett kilométereiket, és összesen több, mint 400.000 km-t
tekertek le. Október 9-én finom reggelivel várják a bicikliseket a szervezők, az
október 31-ig legalább 8 bringás alkalmat regisztrálók pedig elismerő oklevet
kapnak.
A kampány évek óta legnépszerűbb eseménye a bringás reggeli, mely mintegy
jutalomként szolgál mindazoknak, akik reggel munkába menet a biciklit választják
közlekedési eszközül. Az eseményt a Kerékpárosklub aktivistái és partnerei idén
országosan 30 helyszínen szervezik.
Térkép itt: http://kerekparosklub.hu/bam/reggeli/bringasreggeli
A felmérések és tapasztalatok alapján elmondható, hogy az új játékosok sok esetben saját
kollégáik rábeszélése nyomán csatlakoznak a BAM! kampányához és próbálják ki a
biciklis közlekedést. A motiváció megerősítésére ez az utcai közösségépítő esemény is
kiváló lehetőséget kínálhat. Egy finom reggelire való meghívással a még bizonytalankodó
kollégákat is könnyebben lehet két kerékre csábítani a munkába járáshoz.

A Bringázz a munkába! (Bam!) kampányról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kerékpárosklub immár 14. alkalommal
rendezi meg közösen a Bringázz a munkába! (Bam!) kampányt. Az idei kampány üzenete
nem más, mint a szokásos kifogások felsorolása és megkérdőjelezése: nem
kerékpározom, mert megfázom. Talán elkések? Megizzadok! Elázom az esőben. És
különben is fáradt vagyok. A már kerékpárral járók jól ismerik, hogy ezeken a kifogásokon
hamar túl lehet lendülni, és a bringázás öröme mindenért kárpótol.
Ahogyan eddig is, a játékosoknak egy online naptárban kell gyűjteniük kerékpárral
megtett kilométereiket a kampány 5 hete alatt, legalább 8 alkalommal ahhoz, hogy
oklevelet kaphassanak.

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 Bringás Reggeli helyszínei:
Vidéki helyszínek:
Debrecen, Kossuth tér, 6:30-9:00
Érd, Kálvin tér, 6:30-8:30
Gödöllő, Fő tér, 7:00-9:00
Győr, Nádor aluljáró, 7:00-9:00
Kecskemét, Rákóczi út eleje a Cifrapalotánál, 6:00-9:00
Kiskőrös, Petőfi tér, 7:30-10:00
Lenti, Templom tér 5., 6:00-9:30
Marcali, Park utca 2. könyvtár előtti parkban, 6:00-9:00
Nyíregyháza, Kossuth u. Rákóczi u. sarok (Fényújság előtt), 6:30-9:30
Pécs, Széchényi tér és Király utca sarka 7:00-a készlet erejéig
Sopron, Deák Ferenc tér melletti kerékpárút, 5:30-10:00
Szeged, Dóm tér, 7:00-8:00
Székesfehérvár, Palotai kapu téren (pláza előtt) 6:30-9:00
Székesfehérvár, Sárkeresztúri út-Holland fasor, 5:00-6:30
Szentendre, Bükkös part-Dumtsa Jenő u. sarka, 6:30-9:30
Zalaegerszeg, Dísz tér, 6.10-9.00
Zalaegerszeg, BGF Gazdálkodási Kar, Gasparich 18/A, 7:00-9:00
Budapesti helyszínek:
I. Budapest, Batthyány tér, 7:00-9:30 – itt Németh Juci énekesnő, Bam! Nagykövet is segít
III. Budapest, Szentlélek tér (Árpád híd budai hídfő) 7:00-9:00
IV. Budapest, Újpest-Városkapu, 7:00-10:00
V. Budapest, az Erzsébet téri MOL Bubi állomásnál (Bajcsy-Zsilinszky és Andrássy út felőli
sarka), 7:00-9:30
VIII. Budapest, Kálvin tér, 7:00-9:00
XI. Budapest, Szent Gellért tér (Szabadság híd budai hídfő), 6:30-9:30
XIV. Budapest, Városliget, 6:30-9:00
XVI. Budapest, Jókai utca - Veres Péter utca sarok, 7:00-9:00
XVII. Budapest, Rákosmente, Fő tér, 7:00-9:00
XIX. Budapest, Europark előtt, 7:00-8:30
XXI. Budapest, Weiss Manfréd út, 6:00-9:00
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