
 

 

 

CRITICAL MASS MISKOLC 
 

K ö z l e m é n y  é s  f e l h í v á s  
 

Tekerj, fotózz és nyerj a Föld napján! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. TEKERJ! 

Mindjárt itt van április 22-e, a Föld napja, és igen, a Critical Mass napja is. Miskolcon eddig 17 Critical Mass 

felvonuláson tekertünk a városi kerékpározást népszerűsítve, a feltételek javítása érdekében. 

A Critical Mass Miskolc Közösség és a Kerékpáros Miskolc Egyesület arra kér, hogy idén április 22-én másképp 

állj ki a városi bringázás mellett! A szokásos felvonulás helyett tedd azt, ami a CM lényege: közlekedj 

kerékpárral! Most nem közösen vonulunk, hanem ki-ki a saját közlekedési útvonalán lesz a forgalom része. 

Légy az igazi kritikus tömeg része, gurulj április 22-én két keréken óvodába, iskolába, munkába — meglátod, 

a Föld hálás lesz neked érte! 

 

2. FOTÓZZ! 

Ha pedig úgyis nyeregben leszel, készüljön rólad fénykép, és küldd be e-mailben a Kerékpáros Miskolc 

Egyesületnek az info@kerekparosmiskolc.net címre. 

A beküldött képeket bemutatjuk a Kerékpáros Miskolc Egyesület Google+ galériájában! 

A képek beküldhetők 2014. április 22-től. 

Beküldési határidő: 2014. május 6. 18:00. 

Fényképed beküldésével hozzájárulsz, hogy képed korlátlan ideig nyilvánosan elérhető maradjon a Kerékpáros 

Miskolc Egyesület galériájában. 

3. NYERJ! 

Azzal, hogy bringával közlekedtél, máris nyertél, hiszen vidámabb, boldogabb volt a napod! 

Ezen felül ha a fotódat beküldöd, még ajándékokat is nyerhetsz! 

Minden, a megadott határidőig beérkező fotó sorsoláson vesz részt. 

A sorsolás nyilvános, és május 8-án, a bringás reggelin kerül rá sor! 

Összesen 7 db nyereményt sorsolunk ki: 

1. 2 db két személyre szóló ebédmeghívás, az utalvány beváltható a Drót Bisztró & Restaurant 

háromfogásos hétvégi chef-ebéd menüjére. A Drót Bisztró ajándéka. 

2. 1 db cserélhető lencsés, a nyertes választása szerint Kellys vagy BBB kerékpáros szemüveg 10000 Ft 

értékben, az Excelsior Sportcentrum ajándéka. 

3. 2 db LED kerékpáros villogó szett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

ajándéka. 

4. 2 db egy évre szóló teljes jogú tagság, a Kerékpáros Miskolc Egyesület ajándéka. 

 

https://plus.google.com/100499584080047980167/photos
http://cityhotelmiskolc.hu/new/drotbisztro/
http://www.excelsiorsport.hu/
http://www.police.hu/
http://kerekparosmiskolc.net/


 

 

 

 

Tehát ne feledd: 

1. TEKERJ, 2. FOTÓZZ, 3. NYERJ azzal, hogy a Föld napján kerékpárral közlekedsz! 

Dobd fel a bringádat, egy zászlóval, küllőkártyával, egyedi kiegészítővel vagy bármi mással, és ez is kerüljön rá 

a képre! 

Ja, és szólj a cimbiknek is, hátha elviszik előled a nyereményeket! :-) 

Ha pedig hiányzik a felvonulás: kis türelem, a CM őszre megújul. :-) 

További információk a Kerékpáros Miskolc Egyesület honlapján! 

 

 

A Critical Mass Miskolc szervezői 

és a 

Kerékpáros Miskolc Egyesület 

http://kerekparosmiskolc.net/

