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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“MYMEGARA” ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
“Ο Διμοσ Μεγαρζων, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και τα Mymarket ςασ προςκαλοφν
ςε μια μζρα γεμάτθ ποδιλατο!”
Τθν Παραςκευι 10 Σεπτεμβρίου, ςτθν Πλατεία Ηρώων και από τισ 11:00 το πρωί ωσ τισ
21:00 το βράδυ,τα Μζγαρα ηουν μια μζρα γεμάτθ ποδιλατο!
Στο πλαίςιο τθσ ςειράσ δράςεων “Πόλθ με ποδιλατα - όμορφθ πόλθ”, που
πραγματοποιείται ςε 20 Ελλθνικζσ πόλεισ από τα Mymarket, υλοποιείται μια δράςθ, αφιερωμζνθ
ςτο ποδιλατο, που αποτελείται από τισ εξισ ενζργειεσ:
1. Δωρεάν ζλεγχοσ ποδθλάτου: Ζνασ τεχνικόσ ελζγχει το ποδιλατό ςασ και ςασ δίνει
ςυμβουλζσ για πικανζσ αναβακμίςεισ, μικρορυκμίςεισ ι αλλαγζσ που κα μποροφςαν να κάνουν
τθ διαδικαςία τθσ ποδθλαςίασ ακόμα πιο απολαυςτικι! Διαδικαςία: Οι περαςτικοί ζρχονται με το
ποδιλατό τουσ ςτθν τζντα τθσ δράςθσ και ζνασ ειδικευμζνοσ τεχνικόσ ελζγχει το ποδιλατό τουσ,
φουςκϊνει τα λάςτιχα, ςυηθτά μαηί τουσ για τισ ανάγκεσ και τα ςχόλιά τουσ ςχετικά με το
ποδιλατό τουσ και τουσ ςυμβουλεφει για πικανζσ αλλαγζσ, αναβακμίςεισ ι και τθν επόμενθ
αγορά τουσ.
2. Μιλάμε για ποδιλατο: Tι ςασ αρζςει ςτο ποδιλατο; Τι ςασ δυςκολεφει; Πϊσ κα κζλατε
να είναι θ πόλθ ςασ; Τι κα κζλατε να μοιραςτείτε με τον Διμo ςασ;
Πείτε μασ τθν άποψι ςασ για τθν ποδθλατικι κουλτοφρα τθσ πόλθσ και ελάτε να ςτείλουμε
ςτον Διμαρχο τθσ πόλθσ το δικό ςασ μινυμα ςχετικά με το ποδιλατο ωσ μζςο αςτικισ
μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ ςασ.
3. Δίπλωμα ποδθλάτου για παιδιά δθμοτικοφ: Το “Δίπλωμα Ποδθλάτου” είναι μια
ςυμβολικι ενζργεια που ζχει ωσ ςτόχο να ευαιςκθτοποιιςει τα παιδιά αλλά και τουσ γονείσ
ςχετικά με τθ ςθμαςία του ποδθλάτου για τθ ηωι μασ, τουσ βαςικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ αλλά
και το γεγονόσ πωσ ο ΚΟΚ ιςχφει για όλουσ μασ - και για τα ποδιλατα. Για να μοιραηόμαςτε όλοι
τουσ δρόμουσ με αςφάλεια. Η ενζργεια υλοποιείται υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Υποδομϊν
και Μεταφορϊν.

Ελάτε να γνωριςτοφμε, να ελζγξουμε το ποδιλατό ςασ και να μιλιςουμε γι αυτό!
Φζρτε τα παιδιά, με τα ποδιλατά τουσ, και δϊςτε τουσ τθ χαρά να ςυμμετάςχουν ςτθ
δράςθ μασ και να πάρουν μζροσ ςτισ απαραίτθτεσ δοκιμαςίεσ προκειμζνου να αποκτιςουν το
πρϊτο τουσ “Δίπλωμα Ποδθλάτου”.
Παράλλθλα μπορείτε να δείτε και να δοκιμάςετε τουσ εναλλακτικοφσ τφπουσ ποδθλάτων
για αςτικι μετακίνθςθ: Ηλεκτρικό πόλθσ, θλεκτρικό trekking, Διπλωτό αλλά και Gravel.
Τθν ενζργεια υλοποιοφν ςυνεργάτεσ του οργανιςμοφ “Πόλεισ για Ποδιλατο”, μζλουσ τθσ
EuropeanCyclistsFederation.
Σασ περιμζνουμε!
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