Vårt företag är anmält till Skånetrampar 2014
Vill du vara med som deltagare?
Tanken är att vi tillsammans med andra arbetsplatser i Skåne ska medverka till (tävla i) att
minska utsläppen av koldioxid i atmosfären och samtidigt uppnå positiva hälsoeffekter.
Det handlar om att använda cykeln som färdmedel så mycket som möjligt. Målet är att försöka ersätta ”onödiga” bilresor med cykel eller cykel i kombination med kollektivtrafik. Det kan
vara resor till och från jobbet, i tjänsten eller på fritiden. Vad som anses vara en ”onödig” bilresa är upp till var och en att själv avgöra.
Skånetrampar är upplagt som en ”tävling” där man på varje arbetsplats bildar så många lag
som möjligt med 4 -15 deltagare per lag. Lagen tävlar sedan mot varandra såväl internt som
externt, mot lag från andra arbetsplatser i hela Skåne.
Så här går det till:
1. Anmäl dig på www.trampar.se
2. Välj Anmälan/Deltagare och anmäl dig med hjälp av följande aktiveringskod:
Aktiveringskod:

När du gjort din anmälan kan du logga in på ”Portalen”. Det är här du anger hur mycket man
cyklat, har koll på lagkompisarna, de andra lagen och företagen som är med i Skånetrampar.
Här finns topplistor, resultat och statistik i realtid. Du ser direkt hur mycket koldioxid du själv,
ditt lag och din arbetsplats sparat och även hur mycket kalorier du förbrukat genom att cykla
och hur mycket pengar du sparat genom att cykla i stället för att köra bil.
Utöver att bidra till ett bättre klimat, få bättre kondition, spara pengar och bränna kalorier har
ni även chans att vinna priser i Skånetrampar. Läs mer på www.trampar.se
Nu ger vi järnet och trampar så mycket som möjligt!
28 april – 8 juni
25 augusti – 5 oktober

Välkommen att anmäla dig!
Har du frågor om företagets/arbetsplatsens medverkan i Skånetrampar är du välkommen att
kontakta:
Kontaktperson:

Telefon:

Har du frågor om Skånetrampar är du välkommen att skicka ett mejl till info@trampar.se

