Vyberte sa do práce na bicykli a vyhrajte hodnotné
ceny!
Mesto Prešov sa aj tento rok zapája do najväčšej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility
v mestách. Tohtoročným mottom súťaže Do práce na bicykli je: „Vezieme sa v tom spolu.“ Tímy sa môžu
registrovať do 7. júna 2021.Mesto Prešov sa prihlásilo do aktuálneho ročníka kampane Do práce na bicykli.
Spolu so svojimi tímami sa môžu registrovať aj zamestnanci, ktorí majú v Prešove trvalé bydlisko, alebo do
Prešova dochádzajú za zamestnaním. Tímy sa môžu registrovať až do 7. júna 2021.Zaregistrovať sa je
potrebné prostredníctvom webovej stránky: www.dopracenabicykli.eu.Registrovať sa môžu 2 až 4-členné
tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do
zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.--Registrovať sa oplatí, hráte o skvelé ceny!Vyhrať môžete elektrický bicykel, skladacie bicykle, mestské
bicykle, praktické ultraľahké batohy, tričká, cykloprilby, zámky na bicykle, poukážky na nákup
cyklopríslušenstva či rôzne darčekové kupóny.Tri samosprávy, v ktorých sa do kampane zapojí viac ako 100
účastníkov, sú v hre o unikátne cyklostojiská.Poďte aj vy do práce na bicykli, podporte v súťaži aj svoje
mesto a vyhrajte!---„V Prešove je cyklistika mimoriadne obľúbeným športom. Neustále sa preto snažíme
zlepšovať cyklistickú infraštruktúru a vytvárať vhodné podmienky na to, aby bol pohyb cyklistov v meste
pohodlný a bezpečný. Naším cieľom je podporovať zdravý životný štýl obyvateľov Prešova, ale prispievať aj
k trvalej udržateľnosti a propagovať ekologický spôsob dopravy,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea
Turčanová v súvislosti s registráciou prešovskej samosprávy do aktuálneho ročníka kampaneVlani
Prešovčania najazdili na bicykli do práce spolu viac ako 18 000 kilometrov počas 3522 jázd, vďaka čomu
ušetrili 4981,16 kg CO2.Najúspešnejším bol ročník 2018, kedy Prešovčania prešli 4242 jázd a najazdili
rekordných, vyše 19-tisíc kilometrov.Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom
je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na
Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do
práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri
každodennom cestovaní do práce.Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianske združenie
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

