Súťaž
ťaž
až „ Do práce na bicykli “
Mesto Kolárovo

prijalo výzvu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a dňom
om 14. marca 2016 sa oficiálne zaregistrovalo do súťaže
sú aže „Do práce na bicykli 2016“.

Tohtoročná kampaň bude zameraná na rešpektovanie a venovanie zvýšenej pozornosti cyklistom.
Na Slovensku súťaž
až zastrešuje národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Súťaž je určená
ená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie so sídlom v zaregistrovanom meste.
Tím tvorí skupina minimálne 2 najviac 4 zamestnancov, ktorí sú preukázateľne
preukázate
preukázateľ
v čase trvania súťaže
zamestnancami firmy alebo inštitúcie, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže
ťaže registrovaný.
registrovaný Akcie sa môže
zúčastniť tím, ktorý sa do súťaže
ťaže zaregistruje a tak potvrdí, že bude v období od 1. do 31. mája 2016
dochádzať do práce na bicykli a bude si o tom zapisovať
zapisova výsledky do registračného systému na webovej
stránke www.dopracenabicykli.eu. Z jednej firmy, inštitúcie, môže pochádzať
pochádza ľubovoľný
ľ
počet tímov.
Každý súťažiaci
ažiaci sa môže zaregistrovať len raz. Jednotlivé tímy sa môžu prihlásiť v termíne od 1.1. 26. apríla
2016 cez online formulár na www.dopracenabicykli.eu.
www.dopracenabicykli.eu Do súťaže
aže sa nemôžu zapojiť
zapoji jednotlivci a taktiež
tímy, ktorých členovia
lenovia sú z rôznych organizácií.
„Cieľom súťaže je: podporiťť rozvoj trvalo udržateľnej
udržate nej mobility v mestách, motivovať
motivova samosprávy, aby
na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné
bezpe né podmienky pre využívanie bicyklov na prepravu po meste,
motivovať zamestnávateľov,
ov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné
bezpe
uloženie bicyklov,
priestor na prezlečenie
enie vrátane sociálneho zariadenia,
zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali
zamestnancov, aby miesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.
Štatút a pravidlá súťaže,
aže, ale aj podmienky registrácie bicyklujúcich skupín alebo družstiev nájdete
na stránke http://www.dopracenabicykli.eu/informacie/statut-sutaze/.
http://www.dopracenabicykli.eu/informacie/statut
Súťaž
ťaž „Do práce na bicykli
2016“ sa uskutoční
ní od 1. do 31. mája 2016 na celom Slovensku, vrátane Kolárova..
Kontakt na koordinátora
oordinátora za mesto Kolárovo: Marta Kürtiová, e-mail:
e
kurtiova@mestokolarovo.sk
kurtiova@mestokolarovo.sk,
tel. 035/7900924

