Mestá
Základné školy

V Michalovciach dňa:
12.9.2018

Európsky týždeň mobility 16. - 22. 9. 2018

Dobrý deň,
dovoľte, aby sme Vám v krátkosti predstavili propagáciu alternatívneho spôsobu dopravy v
porovnaní s individuálnou dopravou autami počas nastávajúceho Európskeho týždňa
mobility (ďalej ETM).
Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v termíne od 16. do 22. 9. s cieľom povzbudiť
samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali
svojich obyvateľov využívať na prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či
hromadnou dopravou) - alternatívy osobných motorových vozidiel a možnosti zdieľanej
mobility.
Viac informácií k projektu nájdete na http://eurotm2018.eurotm.sk/ , kde sú zverejnené
pokyny pre mestá a obce, ako sa prihlásiť a zapojiť do ETM 2018. Touto cestou si Vás
dovoľujeme vyzvať, ak ste tak zatiaľ nespravili, k prihláseniu aj Vášho mesta, obce do
kampane a podporiť tak Národnú kampaň ETM.
Spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. iniciuje aj v tomto roku kampaň a vyzýva cestujúcich,
aby využívali služby verejnej dopravy. V rámci kampane sa zameriava a oslovuje aj žiakov
základných škôl.
Pre všetkých cestujúcich je pripravené veľké zlosovanie kreditov na čipové karty v celkovej
hodnote viac ako 500 EUR. Všetci cestujúci, kt. si počas Európskeho týždňa mobility kúpia
čipovú kartu s kreditom min. 10 EUR alebo dobijú kredit v minimálnej hodnote 10 EUR na
čipovej karte, postúpia automaticky do zlosovania o kredity (príloha 3).
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Zlosujeme výhry v nasledovných hodnotách kreditu:
3 x 30 EUR
2 x 20 EUR
10 x 10 EUR
55 x 5 EUR
Pre žiakov základných škôl vyhlasujeme v spolupráci s mestami – Michalovce, Trebišov,
Sobrance – výtvarnú súťaž „Vianočná pohľadnica ARRIVA“. Súťaž je určená pre kolektívy
základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu životného
prostredia a hľadanie nových riešení ako chrániť naše ovzdušie a mesto pred znečistením.
Jednou významnou alternatívou ochrany životného prostredia je práve cestovanie verejnou
dopravou – autobusmi.
Hlavnou cenou bude pre víťaznú prácu zájazd do jaskyne pre jednu triedu. Podmienky účasti
v súťaži ako aj prihláška do súťaže sú uvedené v samostatnej prílohe (príloha 6). Poprosíme
predstaviteľov základných škôl ako aj odbor dopravy a odbor sociálnych vecí, školstva a
kultúry, aby nás v tejto aktivite podporili a na jednotlivých školách spropagovali
prostredníctvom distribúcie dodaných plagátov a rozvrhov hodín (prílohy 4 a 5) Európsky
týždeň mobility a jeho hlavnú tému „Kombinuj a choď!“.
V rámci propagácie kampane využije naša spoločnosť vlastné reklamné
autobusoch, na našich informačných miestach, na úradoch, v základných
sociálnych sieťach a na našich webových stránkach.
Veríme, že týmto spoločným projektom sa nám podarí pritiahnuť pozornosť
prilákať viac cestujúcich do verejnej autobusovej dopravy a poukázať
alternatívnych spôsobov dopravy.
Ďakujem za spoluprácu.
V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.
S pozdravom
Milan Kučma
Dopravný riaditeľ
ARRIVA Michalovce, a.s.

priestory v
školách, na
verejnosti a
na význam

Prílohy:
1-Rozdeľovník – mestá/obce
2-Rozdeľovník – Základné školy
3-Vizuál plagátu A3 – pre cestujúcich
4-Vizuál plagátu A3 – pre školy
5-Vizuál rozvrhu hodín – pre školy
6-Podmienky súťaže a prihláška „Vianočná pohľadnica ARRIVA“
Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

