KONFERENCIA
Cyklistická doprava 2015
Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jána Počiatka, ministra životného prostredia Petra Žigu
a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

!

!

Garanti konferencie: Nadácia Ekopolis a OZ MULICA.
Termín: 6. – 7. október 2015 (utorok – streda)

!

Organizátori konferencie:
•
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (Andrea Štulajterová, stulajterova@gmail.com)
•
OZ Mulica, Žilina (doc.Ing. Marián Gogola. Phd, cyklodoprava@cyklodoprava.sk)
•
www.cyklodoprava.sk (Ing. Radovan Červienka, rado.cervienka@gmail.com)
•
Nadácia Ekopolis (Ján Roháč, rohac@ekopolis.sk)
Program konferencie:
6. október 2015
9:30 - 10:00 - registrácia účastníkov
10:00 - 10:30 - úvodné príhovory
10:30 - 12:45 - prezentácie na tému Udržateľná mestská mobilita
12:45 - 13:45 - obed
13:45 - 14:40 - exkurzia pešou zónou v Banskej Bystrici
14:40 - 16:10 - prezentácie na tému Príklady dobrej praxe z Európy
16:10 - 16:40 - coffee break
16:40 - 17:20 - moderovaná diskusia
19:00 - 22:00 - Slávnostná večera spojená s vyhlásením výsledkov kampane ETM 2015
a ocenením víťazných samospráv

!

7. október 2015
8:45 - 10:30 - prezentácie na tému Cyklistická doprava
10:30 - 11:00 - coffee break
11:00 - 12:20 - prezentácie na tému Cyklistická doprava
12:20 - 13:20 - obed
13:20 - 15:00 - prezentácie na tému Cykloturistika
15:00 - 17:00 - Pracovné workshopy:
1) Stretnutie cyklokoordinátorov SR
2) Asociácia cyklomiest - úvodná prezentácia Jarda Martinek ČR + diskusia na tému
„Mestá pre cyklodopravu a udržateľnú mobilitu na Slovensku“
3) Cyklofirmy - hľadanie možností pre spolupráci pri rozvoji cyklistiky na Slovensku

!Poplatok je potrebné úhradiť:

Účastnícky poplatok: 25 € (obsahuje 2 obedy, 1 večeru a občerstvenie počas konferencie)
A) na účet OZ MULICA:
2625859084/1100 (IBAN: SK70 1100 0000 0026 2585 9084), Tatra Banka.
Do správy pre prijímateľa uveďte prosím “cyklokonferencia+vaše priezvisko”

!alebo

B) v hotovosti v deň konferencie počas registrácie účastníkov

!

Ak potrebujete doklad o úhrade účastníckeho poplatku, napíšte e-mail na: mariangogola@gmail.com.

Miesto konferencie:

!
Historická radnica, Nám. SNP 1, Banská Bystrica
!

Ako sa tam dostanete:
Zo železničnej/autobusovej stanice sa dostanete na miesto konferencie pešo za 15 minút
alebo
zo železničnej stanice pôjdete MHD číslo 1, 2, 4, 6, 7, 8 alebo 34 a vystúpite na zastávke
Národná. Cestovné poriadky MHD v Banskej Bystrici nájdete na http://imhd.zoznam.sk/bb/
cestovne-poriadky.html.
Ubytovanie:

!

Zvýhodnené ubytovanie: Hotel Národný dom
- 1-lôžková izba: 40 € / noc
- 2-lôžková izba: 60 € / noc
Raňajky sú zahrnuté v cene.

!

kontakt:
Národná 11, Banská Bystrica
tel.: +421/ 48/ 412 37 37, fax: +421/ 48/ 412 57 86
e-mail: hotelnarodnydom@hotelnarodnydom.sk, www.hotelnarodnydom.sk
Pri rezervácii treba uviesť, že sa zúčastníte konferencie.

!

Ako sa tam dostanete: Zo železničnej stanice pôjdete MHD číslo 1, 2, 4, 6, 7, 8 alebo 34 a
vystúpite na zastávke Národná. Cestovné poriadky MHD v Banskej Bystrici nájdete na http://
imhd.zoznam.sk/bb/cestovne-poriadky.html.

!
!

Ďalšie možnosti ubytovania, ktoré sa nachádzajú v pešej vzdialenosti od miesta konferencie:
- Penzión Moyzes: 30 € / noc (www.penzionmoyzes.sk)

!Penzión Kúria: 35 € / noc (www.kuria.sk)
!Penzión Expo: 30 € / noc (www.penzionexpo.sk)
!-

Študentský domov 2, Študentský domov 4: 18 € / noc (http://www.umb.sk/spravaucelovych-zariadeni-umb/studentske-domovy/)

Viac informácií a podrobný program nájdete %
na www.cyklodoprava.sk/konferencia.!
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Garant podujatia:

Organizátori podujatia:

Partneri podujatia:

