WARSZAWSKA MASA KRYTYCZNA

Nasz cel: Warszawa miastem, gdzie jazda rowerem
jest wygodna i bezpieczna!

Spotykamy się w każdy ostatni piątek miesiąca
o godz. 18:00 na Pl. Zamkowym, aby bezpiecznie
i w miłej atmosferze przejechać przez miasto.
Co miesiąc jedziemy inną trasą, która kończy
się w miejscu startu, gdzie często organizujemy
dodatkowe atrakcje - koncerty, happeningi, itp.
Udział jest bezpłatny, nie trzeba się rejestrować
- wystarczy być! Możesz wesprzeć organizację
imprezy poprzez zakup pamiątkowej szprychówki.
Poprzez sam udział w imprezie, wspierasz
nasze działania, które na co dzień prowadzimy
w instytucjach odpowiedzialnych za infrastrukturę
rowerową oraz przepisy dotyczące rowerzystów.

Weź
czynny
udział
w naszych działaniach!
Pomóż przy organizacji
imprez, napisz pismo do
urzędu, zrealizuj własny
pomysł na osiągnięcie
naszych celów, przyjdź
na
nasze
spotkanie
organizacyjne. Szczegóły
na
www.masa.waw.pl

Organizujemy także inne imprezy rowerowe:
charytatywne, historyczne, nocne, turystyczne, itp.
Ściśle współpracujemy ze stowarzyszeniem
Zielone Mazowsze, które prowadzi działania
na rzecz pieszych, rowerzystów oraz transportu
publicznego.
Aby otrzymywać aktualne informacje o naszych
najważniejszych działaniach oraz rowerowych
wydarzeniach w Warszawie, zapisz się na listę
mailową dostępną na naszej stronie www.

www.masa.waw.pl

Warszawska Masa Krytyczna
ostatni piątek każdego miesiąca
Pl. Zamkowy, godz. 18:00

Warszawska Masa Krytyczna jest to przejazd pojazdów napędzanych siłą ludzkich
mięśni, odbywający się w ostatni piątek każdego miesiąca, bez względu na pogodę
i porę roku, o godz. 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Jest to impreza
niekomercyjna, organizowana przez wolontariuszy chcących aby Warszawa była
przyjazna dla rowerzystów i dzięki dobrowolnemu wsparciu jej uczestników.
Swoją obecnością pokażesz, że jest dla kogo taką infrastrukturę tworzyć - co zachęci
osoby za to odpowiedzialne do działania!
b
Będziemy jeździć dopóki codzienna jazda rowerem po Warszawie nie będzie
tak przyjemna i bezpieczna jak udział w naszej imprezie.

Dzięki naszej działalności, doprowadziliśmy między innymi do: Zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy nakazującego m.in. konsultacje projektów nowych
dróg rowerowych z rowerzystami oraz stosowanie asfaltu jako podstawowej
nawierzchni tych dróg; dopuszczenia bezpłatnego przewozu rowerów
we wszystkich środkach komunikacji miejskiej; uruchomienia w kilku
dzielnicach programów budowy bezpiecznych parkingów rowerowych;
eliminacji wielu niebezpieczeństw na istniejących drogach rowerowych.
b
Ty również możesz włączyć się w nasze działania, aby były także Twoją zasługą!

WWW.MASA.WAW.PL

