Meghívó
Bam! bringásreggelivel ünnepeljük a kerékpározást az ország 12 pontján
Félidejéhez érkezett az őszi Bringázz a munkába! kampány. Az első 3 héten 6100 résztvevő
közel 720 ezer kilométert tekert, és 15 millió forintnyi benzinpénzt spórolt, miközben 134 ezer
kilogramm széndioxid kibocsátásától kímélte meg a légkört. A meleg időjárásnak
köszönhetően a szokottnál többen bicikliztek szoknyában és sokan jelölték be azt is, hogy
gyermekükkel kerékpároztak. A Bam! kampány részeként a Magyar Kerékpárosklub október
13-án, csütörtökön az ország 12 pontján bringásreggelivel látja vendégül a kerékpárral
közlekedőket. A reggelik osztásába a Bam! nagykövetei is bekapcsolódnak. Az ismert
művészek és neves közéleti személyiségek a Batthyány téri, központi bringásreggelin vesznek
részt. A Bam! őszi kampánya egészen október 26-ig tart, addig lehet regisztrálni a kerékpáros
munkába meneteleket a bringazzmunkaba.hu weboldalon.
A Bam! bringásreggelik időpontjai és helyszínei:
2011. október 13. csütörtök
Budapesten:









Batthyány tér (központi 7.00-10.00 óráig)
Gödör (7.00-9.00)
Gellért tér (6.30-10.00)
Szentlélek tér (7.00-9.00)
ELTE, Lágymányos É-i tömb kémia porta (8.00-10.30)
ELTE, Trefort kert főbejárat (9.00-10.30)
ELTE, Lágymányos D-i tömb nyugati kapu (8.00-10.30)
Kispest, Europark előtt (7.00-8.30)

Vidéken:





Győr, Megyeház tér (7.00-10.00)
Kecskemét, Izsáki úti kerékpárút (6.00-8.00)
Sopron, Deák tér
Érd (egyeztetés alatt)
www.bringazzmunkaba.hu

Az eseményre a szerkesztőség munkatársait szeretettel meghívjuk, a tudósítást
köszönjük!
További információ:
Myat Kornél
kommunikációs tanácsadó
Magyar Kerékpárosklub
+36 20/245-87-71
kommunikacio@kerekparosklub.hu
A „Bringázz a munkába” (BAM!) kampány a Magyar Kerékpárosklub szervezésében valósul meg a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, mint kampány kezdeményezője, a szerzői jogok tulajdonosa hozzájárulásával.)

Tudnivalók a Bam! kampányról
A Bringázz a munkába! kampány 2008-as indulása óta évente több mint 20 ezer
közlekedőt aktivizál, akik az 5 hetes kampányidőszak alatt kerékpárral járnak
munkahelyükre. A Magyar Kerékpárosklub az EU-tól elnyert támogatás megszűnése
miatt az idei évben takarékos Bam! minimál kampányt hirdet, mely 2011. szeptember
22-től október 26-ig tart. A Bam! kampány mindenki számára nyitott és ingyenes. A
részvételhez nem kell mást tenni, mint a kampányidőszakon belül regisztrálni a
bam.hu oldalon, és a kampányidőszakban minimálisan előírt 8 kerékpáros munkába
menetelt a kampány honlapján található közlekedési naplóba bejegyezni.
www.bringazzmunkaba.hu
www.facebook.com/bringazzamunkaba

A „Bringázz a munkába” (BAM!) kampány a Magyar Kerékpárosklub szervezésében valósul meg a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, mint kampány kezdeményezője, a szerzői jogok tulajdonosa hozzájárulásával.)

