
 

 
 

 

  

2. KIHÍVÁS 

“KATTANJ ZÖLDRE” & “BRINGÁZZ A MUNKÁBA”! 
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 2016. október 3. 

Kedves Spórolunk@kiloWattal Versenyzők! 

A képzésen említettük, hogy az egyéves verseny során lesz négy úgynevezett „kihívás” is. Ezek 

célja, hogy időről-időre kívülről is motiváljuk kicsit a résztvevőket az energiatakarékosságra, olyan 

irányból, ami esetleg nem képezi saját energiamegtakarítási akciótervük részét, de élvezetes, segít 

a helyi zöld csapat motiválásában, és esetleg új emberek érdeklődését is felkelti.  

Ezúton küldjük a második ilyen kihívást, amiben önkéntesen lehet részt venni. Bár önkéntes, a 

GreenDependent a résztvevő épületeket rangsorolja, és az elért helyezéstől függően kisebb 

nyereményeket oszt ki. 

Mi a kihívás tárgya? 

1) Minél több dolgozó vegyen részt a „Kattanj Zöldre” online energiatakarékossági játékban.  

VAGY 

2) Rendezzünk „Bringázz a munkába” versenyt a munkahelyen. 

Haladók mindkét kihívást is végezhetik! Akár úgy, hogy a munkatársak egy része az egyik a 

másik része a másik kihívásban vesz részt, vagy akár a nagyon lelkesek mindkét akcióba 

bekapcsolódhatnak. 

Hogyan lehet részt venni? 

Kattanj Zöldre: 

Minél több dolgozó regisztráljon a www.sporolunk.org honlapon, és töltse ki a Kattanj Zöldre online 

energiatesztet, amely személyre szóló hasznos tanácsokkal lát el mindenkit, hogyan csökkenthetik 

sikeresen energiafelhasználásukat az irodában. 

Szeptember 5-ét tekintjük kiinduló állapotnak, ezen a napon korán reggel tehát lekérdezzük, 

hogy melyik épületben hányan regisztráltak már eddig a Spórolunk@kiloWattal honlapon és 

játszottak a Kattanj Zöldre online eszközzel. Majd október 3-án is lekérdezzük ugyanezeket az 

információkat, és megnézzük a változást.  

Bringázz a munkába: 

Lényege, hogy szorgalmazzuk a Spóroluk@kiloWattal versenyben résztvevő épületek dolgozóit, 

hogy autó vagy akár tömegközlekedés helyett inkább biciklivel járjanak munkába. A „Bringázz a 

munkába” kampányt a Magyar Kerékpárosklub szervezi évek óta, és létrehozott egy online 

rendszert, amely segítségével regisztrálni lehet intézményt és hozzá dolgozókat, akik napról-napra 

rögzíthetik online a biciklizett távot. Ezt az eszközt ajánljuk a dolgozók és a távok nyomon 

követésére. További információ a honlapról: http://kerekparosklub.hu/bam/vallalati/bam-

jatekszabaly-vallalatoknak  
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A Bringázz a munkába kihívás ajánlott időtartama: szeptember 5 – 30., de természetesen 

tovább is lehet folytatni a Spórolunk@kiloWattal 2. kihívás keretein kívül is. 

Miért éri meg részt venni? 

Energiamegtakarítást szolgáló nyeremények várnak az alábbi kategóriákban első helyezést 

elérő épületekre! Emellett természetesen gyarapszik a dolgozók irodai energiamegtakarítással 

kapcsolatos tudása, ráadásul ha a Bringázz a munkába kampányban is részt vesz valaki, akkor 

munkahelyéhez kapcsolódóan további CO2 kibocsátást kerül el, tevőlegesen hozzájárulva az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez. És ha mindezeket közösen csinálják a dolgozók, például kis 

csoportokat alakítva, javul a munkahelyi légkör is :) 

Ötletek a megvalósításhoz - de számítunk a helyi EnergiaKözösségek kreativitására is 

 Szervezhetünk rövid kis műhelyt vagy megbeszélést - például ebédszünetben - a Kattanj 

Zöldre eszköz használatáról, a képzésen tanultakat felelevenítve és átadva a többieknek. 

 Rendezhetünk biciklis reggelit a kihívás elindításakor. 

 A kihívásokat akár különböző osztályok, szervezeti egységek között is megrendezhetjük, kis 

házi versenyt kezdeményezve. 

Milyen kategóriákban értékeljük a kihívásokat? 

 Kattanj Zöldre: 1) az épület dolgozói létszámához viszonyítva (a továbbiakban: 

arányaiban) a legtöbb beregisztrált dolgozó 2) arányaiban a legtöbb megkezdett Kattanj 

Zöldre energiateszt 3) arányaiban a legtöbb befejezett Kattanj Zöldre energiateszt 

 Bringázz a munkába: 1) arányaiban a legtöbb munkába bicikliző dolgozó  

2) összességében a legtöbb munkába biciklizett kilométer 

Plusz pont jár képes beszámolóért (további részleteket lásd lejjebb)!  

Hová és milyen formában kell beküldeni a bizonyítékot a kihívás elvégzéséről? 

A Kattanj Zöldre népszerűsítésének eredményét automatikusan meg fogjuk nézni minden épület 

esetében a kihívás előtt és annak végeztével, ezzel kapcsolatban beküldendő anyag tehát nem 

szükséges.  

A Bringázz a munkába kihívás esetében az épület http://kerekparosklub.hu/bam oldalon 

regisztrált felhasználónevét és jelszavát kérjük elküldeni az info@sporolunk.org e-mail-címre 

október 3-ig, hogy leolvashassuk onnan az értékeléshez szükséges adatokat. 

A képes beszámolót tetszőleges terjedelemben szintén az info@sporolunk.org e-mail-címre 

várjuk, ez tartalmazhat pl. a biciklizésről, a bringás reggeliről, a kihíváshoz kapcsolódó 

összejövetelről vagy népszerűsítő plakátról képeket. A beszámolóért plusz pont jár, így a 

kategórián belül esetlegesen kialakuló holtverseny esetén ez döntheti el a helyezést. 

 

Kérdés esetén kihez lehet fordulni? 

Szomor Szandra: szandra@greendependent.org, 20/334-2889 
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