Meghívó a 2012. őszi „BAM! Bringázz a Munkába!” kampány
díjkiosztó eseményére és az utána tartandó sajtótájékoztatóra
A Magyar Kerékpárosklub egy díjkiosztó eseményt improvizál

A Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tisztelettel meghívja a sajtó
képviselőit a 2012. őszi „BAM! Bringázz a Munkába” kampány záróeseményének
sajtótájékoztatójára.

A díjkiosztó esemény ezúttal nem szokványos körülmények között kerül
megrendezésre:
•
•

•
•
•

A helyszínen, a budapesti Ó utcában a parkoló gépkocsik megszokott látványa helyett
parkoló kerékpárok sorai fogadják majd az odaérkezőket.
Nemcsak a nyeremények kerülnek átadásra. A Momentán Társulat közreműködésével egy
interaktív, improvizációs színházi műsor keretében egy bringás road-movie-t fogunk
közösen forgatni.
Az összes jelenlévő között egy értékes bringás festmény is kisorsolásra kerül.
A 17.30-kor kezdődő sajtótájékoztatón ismertetjük a sajtó képviselőivel a kampány
eredményeit és a jövőre vonatkozó terveinket.
És természetesen gondoskodunk arról is, hogy a jelenlévők ne maradjanak éhesek –
szomjasak.

Az eseményen többek között jelen lesznek:
•
•
•
•
•

Schváb Zoltán, helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
László János, a Magyar Kerékpárosklub elnöke
Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke – BAM! nagykövet
Hajós András, előadóművész – BAM! Nagykövet
Scherer Péter, színművész – BAM! Nagykövet

Esemény időpontja: 2012. november 18, délután 3 óra
Sajtótájékoztató időpontja: 2012. november 18, délután 5,30 óra
Helyszín: IMPRÓ – kreatív töltőállomás
1066 Budapest, Ó utca 4.

A Bringázz a munkába! (Bam!) kampány a Magyar Kerékpárosklub
szervezésében valósul meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, a kampány
kezdeményezőjének és szerzői jogai tulajdonosának a hozzájárulásával.
http://www.bringazzmunkaba.hu

Háttér:
A Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve, támogatói és
partnerei segítségével 2007 óta szervezi a BAM! Bringázz a munkába! kampányt. A kampány célja
egyrészt az, hogy minél többen kipróbálják és megszeressék a kerékpáros közlekedést, átéljék a
kerékpározás élményét, másoknak követendő példát mutassanak. További célja a vállalatok és
oktatási intézmények ösztönzése a kerékpáros közlekedés támogatására. A kerékpározás ugyanis
a legegészségesebb, leggyorsabb, legolcsóbb és leginkább környezetbarát közlekedési forma.
A kampány idei üzenete az, hogy kerékpárral időt lehet nyerni. Nem szükséges forgalmi dugókban
ácsorogni, így több ideje jut az embernek reggelente saját magára: tovább aludhat vagy egy jót
reggelizhet.
A 2012. szeptember 21-től október 25-ig tartó Bam! kampányban közel ötezren vettek részt, és
mindannyian együttesen közel 1 millió km-t tekertek. Ennek köszönhetően 171 tonna CO2
kibocsátásától kímélték meg a légkört. (Az egy főre jutó éves CO2 kibocsátás Magyarországon 5,6
tonna.) Ez alkalommal minden eddiginél több, 1700 vállalat és oktatási intézmény képviseltette
magát.
Itt tudhat meg további információt a díjkiosztó eseményről:
http://kerekparosklub.hu/bam/bam-nyeremenyoszto
A BAM! 2012. őszi kampányvideóját pedig itt nézhetik meg:
http://www.youtube.com/watch?v=chovF4E6shI

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

RSVP:
Kérjük, legkésőbb 2012. november 16, délután 4 óráig jelezze részvételét itt:
kommunikacio@kerekparosklub.hu
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