Europejski Tydzień Zrowńowazońego Trańsportu to ińicjatywa Dyrekcji Geńeralńej
ds. Mobilńosci i Trańsportu. Kampańia trwa od 16-22 września każdego roku.
Ma ńa celu promowanie zrownowazonego transportu w miastach i gminach oraz
zmianę zachowań mieszkańców.

PRZESIADAJ SIĘ I JEDŹ!

Miejski Zakład Komuńikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce szczegołowo zaplańował
TYDZIEŃ DZIAŁAŃ, związańy z doroczńym tematem kampańii:
Dzień
tygodnia

Hasło dnia i sposób realizacji

Partnerzy

16.IX.18r
niedziela

ETZT PO RAZ KOLEJNY W OSTROŁĘCE!!!
 oficjalńe otwarcie ETZT i dotarcie z przekazem do jak ńajwiększej liczby odbiorcow;
 zwroceńie uwagi mieszkańcow Ostrołęki i okolic ńa rozpoczyńający się ETZT poprzez
zorgańizowańie specjalńej trasy autobusu wyposazońego w megafońy oraz materiały
promocyjńe ińformujące o zasadach zrowńowazońego trańsportu;
 hasło ETZT – MULTIMODALNOSĆ oraz slogań „Przesiadaj się i jedz!”;
 emisja spotu promującego ETZT ze strońy ińterńetowej Mińisterstwa Ińfrastruktury
przed seańsami w kińie - Ostrołęckim Ćeńtrum Kultury (od 16 do 22 wrzesńia);

Hufiec ZHP Ostrołęka,
ZHR Ostrołęka,
Ostrołęckie Ćeńtrum
Kultury (kińo)

MULTIMODALNOŚĆ w multiMEDIACH
 emisja spotu promującego ETZT oraz działalńosc samorządu w kieruńku
zrowńowazońej mobilńosci miejskiej w autobusach MZK, ńa facebooku, w lokalńych
mediach oraz w mediach o zasięgu ogolńopolskim (Kurier Mazowiecki);

Prezydeńt Miasta
Ostrołęki;
Karol Karpiński
„Air Photography”;
Wojciech Dudkowski –
lider zespołu
„Droga ńa Ostrołękę”;
Mieszkańcy Ostrołęki
występujący w spocie.

KOMUNIKACJA MIEJSKA PRZYJACIELEM OD NAJMŁODSZYCH LAT
 Radosńy Swietlicobus – mobilńa swietlica objazdowa stacjońująca przy fońtańńie
obok „Kupca” ,
 podczas postoju Swietlicobusu i zabaw dzieci, odbędzie się ogłoszeńie wyńikow
końkursu „Mała MISS i Mały MISTER Komuńikacji Miejskiej 2018”;

MOPR (Miejski
Osrodek Pomocy
Rodzińie w Ostrołęce),
Hufiec ZHP Ostrołęka,
ZHR Ostrołęka

KONKURS „MAŁA MISS I MAŁY MISTER KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2018”
 przedstawieńie fotografii Zwycięzcow;
 zaproszeńie laureatow ńa uroczystą korońację oraz po odbior ńagrod podczas
Pikńiku Rodzińńego z okazji ETZT.

Tygodńik Ostrołęcki
Si Stylove imprezy Katarzyńa Parzych
PM ńr 7

19.IX.18r
środa

KIEROWCO, BĄDŹ EKO!!!
 kampańia ńa Stacji Paliw ńalezącej do MZK (zachęcająca do regularńego badańia
cisńieńia w opońach –cisńieńie pońizej 0,4 bara zwiększa spalańie paliwa o 10%);
 bezpłatńy pomiar cisńieńia w opońach ńa warsztacie MZK;
 kolportaz ulotek ińformujących o ekodrivińg-u;
 szkoleńie kierowcow Społki z zasad ekodrivińg-u.

Ekomeńa,
Toyota Ćar Ćompańy

20.IX.18r
czwartek

PROMOWANIE POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dystrybucja ulotek ńt.:
 zyczliwosci w komuńikacji miejskiej,
 bezpieczeństwa i zasad poządańych zachowań w komuńikacji miejskiej,
 komuńikacji miejskiej w Ostrołęce przyjazńej osobom ńiepełńosprawńym,
 zasad bezpieczeństwa przewozu bagazu.

MOPR,
Hufiec ZHP Ostrołęka,
ZHR Ostrołęka

„PRZYSTANEK POEZJA”
 publikacja przez MBP tomiku „Przystańek Poezja” - wybrańych prac ńadesłańych ńa
końkurs poetycki zorgańizowańy z okazji ETZT;
 końfereńcja prasowa z lokalńymi mediami;
 przedstawieńie Laureatow Końkursu;
 recytacja ńagrodzońych wierszy.

Miejska Biblioteka
Publiczńa w Ostrołęce

KURPIOWSKIE WYCINANKI FORMĄ PROMOCJI
ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 prezeńtacja wycińańek ńawiązujących do komuńikacji miejskiej, powstałych w
wyńiku wspołpracy z tworczyńią ludową Pańią Ańńą Ćeberek. Jest to połączeńie
komuńikacji miejskiej z piękńą kulturą kurpiowską, promocja form trańsportu
publiczńego w ńaszym regiońie.

Tworczyńi ludowa
Pańi Ańńa Ćeberek
„Ańki Wycińańki”

IV RAJD ROWEROWY ORAZ PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI „DNIA BEZ SAMOCHODU”

Komeńda Miejska
Policji, Straz Miejska i
wiele ińńych.

17.IX.18r
poniedziałek

18.IX.18r
wtorek

21.IX.18r
piątek

22.IX.18r
sobota

