Kako pripeljati srečo v službo
Občina Ljutomer je v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letih 2013 in
2014 organizirala akcijo »V službo s kolesom«, ki je bila namenjena vsem
zaposlenim v različnih podjetjih in organih na področju občine Ljutomer.
V letošnjem letu smo se odločili, da nadaljujemo v istem duhu in se pridružimo
vseslovenski kampanji »Pripelji srečo v službo«. V preteklih letih je bila udeležba
v akciji zelo dobra in letos imamo priložnost, da svojo angažiranost pokažemo
tudi širšemu prostoru.
V Občini Ljutomer si želimo, da bi se povečala uporaba koles in javnega
potniškega prevoza, zato smo v letu 2012 sprejeli prometno strategijo, ki daje
poudarek trajnostni mobilnosti.
Ker menimo, da tudi z vaše strani obstaja interes po zmanjšanju onesnaženja
okolja in prometne obremenitve ter hkrati izboljšanju vašega zdravja, vas
vabimo, da se pridružite naši akciji in v obdobju do 16. 9. 2015 v službo hodite s
kolesom.
Vse o poteku akcije in sodelovanju najdete na www.pripeljisrecovsluzbo.si.
Vsi sodelujoči ste vabljeni v torek, 22. 9. 2015 ob 11. uri na Glavni trg v Ljutomer,
kjer bo potekala prireditev »Dan brez avtomobila«. Na prireditvi bomo izmed
občanov, sodelujočih v kampanji, izžrebali nekaj posameznikov, ki bodo prejeli
nagrade občine.
Občinska nagradna igra ne izključuje sodelovanja v glavni nagradni igri celotne
kampanje, za katerega so navodila objavljena na zgoraj navedeni spletni strani.
Vse sodelujoče kolesarske trojke pa sodelujejo tudi v nagradnem žrebanju
celotne kampanjeza ostale nagrade in ne samo za občinske nagrade.
V času ETM bomo na spletni strani Občine Ljutomer objavili podatek, koliko
občanov vas je sodelovalo v okviru kampanje »Pripelji srečo v službo« in koliko
kolesarskih kilometrov ste opravili.
Lep kolesarski pozdrav!
mag. Olga Karba, univ.dipl.prav, l.r.
ŽUPANJA

Nagrade Občine Ljutomer za posameznike
glavna nagrada
- 1x kolo Kalkhoff Voyager
ostale nagrade
- 2x kolesarska čelada
- 3x set luči za kolo
- 3x zvonec za kolo
- 1x ženska majica kampanje
- 1x moška majica kampanje
- 1x dežnik

Nagrade kampanje »Pripelji srečo v službo« za trojke:

Prvi pogoj za sodelovanje je več kot 33 % prekolesarjenih dni, drugi pogoj pa v celoti
izpolnjen in poslan koledar. Podrobna navodila na
http://www.pripeljisrecovsluzbo.si/nagrade.php.

glavna nagrada
- bon v vrednosti 500€ za trgovino EXTREME VITAL
za vsakega člana zmagovalne trojke
ostale nagrade
- modne slušalke s priročno zadrgo
- enodnevni izlet za dve osebi na Dunaj
- M-SOS nosilec
- vodič S kolesom po Sloveniji
- univerzalna kolesarska vetrovka
- lončnica Zamia
- Termo lonček Nescafe Dolce Gusto
- velika supervpojna brisača Deichmann

