
 

 

MEGHÍVÓ 
KERÉKPÁRÚT ÁTADÁSÁRA

A „KÖRÖSLADÁNY TELEP
FEJLESZTÉSE, A DÉVAVÁNYAI ÚTI IPART
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ

 

2019. május 30-án kerül átadásra ünnepélyes keretek közt az új kerékpárút. 

Az átadást követően kerékpáros családi élménytúra kerül megrendezésr
szakasz megismertetése, az azon való helyes közlekedés bemutatása és a kerékpáros közlekedéshez 
kapcsolódó gyakorlati és elméleti ismeretek átadása

Az élménytúra a megépített új kerékpárút teljes szakaszán kerül megrendez
a 47-es út közötti bevezető betonúttól való indulással a Dévaványai úti végpontig.

A túraprogramhoz kapcsolódik a lent felsorolt 6 pontban meghatározott ügyességi feladatsor. Ezek 
teljesítését pontgyűjtő füzetben igazolják a pr
pontot gyűjtött túrázók tárgyjutalmakban részesülnek.

Négy programpont a Szabadtéri Színpad és a 47
(részeg szemüveges feladatok, kerékpáros szlalompálya, 
két program (Rendőri karjelzések ismerete teszt és A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való 
áthaladás) helyszíne a régi kerékpárút szakaszán való átkelőhely a 47

A résztvevők térképet kapnak, melyen a programpontok és az útvonal bejelölésre kerül.

 

IDŐPONT : 2019.MÁJUS 30. 

HELYSZÍN : 5516 KÖRÖSLADÁNY, 

PROGRAM: 

47-ES FŐÚT - NADÁNYI ÚT KERESZTEZŐDÉS, AZ ÚJ KERÉKPÁRÚT ELEJE

10:00 - KÖSZÖNTŐK  

10:10 – KERÉKPÁRÚT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

10:20 – SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

SZABADTÉRI SZÍNPAD 

10:30 – KERÉKPÁROS ÉLMÉNYTÚRA INDÍTÁSA

16:00 – KERÉKPÁROS ÉLMÉNYTÚRA 
ZÁRÁSA, PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
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án kerül átadásra ünnepélyes keretek közt az új kerékpárút.  

Az átadást követően kerékpáros családi élménytúra kerül megrendezésre, melynek célja a
szakasz megismertetése, az azon való helyes közlekedés bemutatása és a kerékpáros közlekedéshez 
kapcsolódó gyakorlati és elméleti ismeretek átadása. 

Az élménytúra a megépített új kerékpárút teljes szakaszán kerül megrendezésre a
es út közötti bevezető betonúttól való indulással a Dévaványai úti végpontig. 

A túraprogramhoz kapcsolódik a lent felsorolt 6 pontban meghatározott ügyességi feladatsor. Ezek 
teljesítését pontgyűjtő füzetben igazolják a programpontokon közreműködő animátorok. A legtöbb 
pontot gyűjtött túrázók tárgyjutalmakban részesülnek. 

Négy programpont a Szabadtéri Színpad és a 47-es út közötti bevezető betonúton kerül megrendezésre 
(részeg szemüveges feladatok, kerékpáros szlalompálya, lassúsági verseny és KRESZ Teszt). A maradék 
két program (Rendőri karjelzések ismerete teszt és A kerékpárút balesetveszélyes pontjain való 
áthaladás) helyszíne a régi kerékpárút szakaszán való átkelőhely a 47-es úton az új kerékpárútra.

pet kapnak, melyen a programpontok és az útvonal bejelölésre kerül.
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