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Az esemény célja

A közelmúltban átadásra került kerékpárutak népszerűsítése, azok használatának megismertetése a város sportos polgárai körében.

Ha

szeretsz bringázni,
fontos az egészséged és testi épséged, és
nyerni is szeretnél,

2011. április 10-én 8 órától
az első paksi Kerékpárútazásra.
várunk

Tervezett programok:

730-900 regisztráció
800-1030 „kerékpár-út-azás”
1030 triál bike show - Horgos Máté 3x-os magyar bajnok és Horgos Attila magyar bajnok
1100 Paksi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tájékoztatója
1120 paksi tehetségek extrém sport bemutatója
1140 triál bike show
1200 eredményhirdetés, ajándéksorsolás
Programközpont: Paksi Ürgemezei Strand előtti park

A résztvevők meglepetésekért kerekeznek

a legaktívabb iskola fődíja egy 1 napos kirándulás,
a benevezett munkahelyek, családok, csapatok és egyéni indulók között vacsora meghívást,
fürdőbelépőt és egyéb nyereményeket sorsolunk ki.

Jelentkezés, részvétel

A rendezvényen való részvétel mindenkinek ingyenes.
A határidőig előnevezők a rendezvény logójával ellátott pólót kapnak ajándékba.
Előnevezési határidő: 2011. április 01.
A jelentkezéseket kérjük a demeter@dmtr.hu címre megküldeni fenti határidőig.
Az előnevezéskor kérjük a nevezési lapot az alábbiak szerint kitölteni:
A nevezési lapon a csapat, a kategória és a csapatvezető nevének, valamint elérhetőségeinek
megadása fontos. A csapattagok neve, diákok esetén az iskola neve, az ajándék póló méretének
megadása szintén indokolt.
A legaktívabb iskola díját az az intézmény nyeri, amelyikből a legnagyobb arányban vesznek
részt diákjai.
Az e-mail címeket adjátok meg, ha értesülni szeretnétek későbbi rendezvényeinkről is. A rajtszám mezőt hagyjátok szabadon, azt a rendezők töltik ki.
A választható kategóriák a következők:
- iskola
- munkahelyi, baráti társaságok.
Az előnevezők a helyszínen külön regisztrálnak és átvehetik saját csomagjaikat.
A helyszínen nevezők pólót nem kapnak, de a nevezési lap kitöltésével regisztrálhatnak.
8 órától csapatonként indítjuk a résztvevőket. A teljesítendő feladatokat a regisztráció után kapjátok meg. A feladatokat minden csapattagnak teljesítenie kell, így váltok jogosulttá az ajándékokra, de hangsúlyozzuk: NEM A VERSENY, A RÉSZVÉTEL A FONTOS!!!

A kerekezés utáni programok

Miután bejártátok a kerékpárutakat, ne szaladjatok el!
A Paksi Rendőrkapitányság munkatársa segít nekünk a fontosabb kerékpáros KRESZ szabályok átismétlésében.
Érdemes lesz ezután is maradni, mert paksi fiatalok mutatják meg, hogy mire lehet még használni a bringát azon kívül, hogy tekerjük, valamint a Horgos testvérek hazudtolják meg a fizika
törvényeit triál bemutatójukkal.
A kicsiknek arcfestéssel is kedveskedünk.
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt! Javasoljuk, indulás előtt mindenki ellenőrizze kerékpárpárja műszaki állapotát. Azonban a helyszínen is lesz lehetőség szakember
által végzett gyors vizsgálatra.

Támogatóink

Paks város Önkormányzata, Paksi Rendőrkapitányság, Paksi Vízmű Kft., Barta Ép-Ker Kft.,
Termál Hotel Liget Érd, Paksi Kertbarátok Egyesülete, Paksi Motorsport Egyesület, Cél Sport
Bt., Strasszerné Kindl Judit, Tókerülő Kerékpáros Egylet, Paksi Hírnök, TelePaks.

Információ

A főszervezőnél, Veisz Zsuzsannánál 30/237-84-31, veisz.zsuzska@gmail.com

