
Registrer alle som går eller sykler til 
skolen og bli med i konkurransen om 
en klassetur med buss. 

KAMPANJEPERIODE: 30. AUGUST - 10. SEPTEMBER 2010 

Vi inviterer alle 4. - 7. klasser i Drammen 
til å bli med på kampanjen:








•

  Konkurranseregler

•

Premier
•
•

Hovedpremie: Den klassen som har flest aktive turer til skolen per elev vinner en 
dagstur med buss til et valgfritt sted, til et valgfritt tidspunkt i løpet av skoleåret 10/11. 
Nettbuss stiller buss og sjåfør til disposisjon for en dag. 
Dersom flere klasser oppnår samme resultat, trekkes vinnerklassen blant disse. 

Deltakerpremier: Det trekkes også en rekke mindre premier blant alle klasser som 
deltar, uavhengig av resultat.

Vinnerne offentliggjøres på torget lørdag 18. september i forbindelse med Europeisk 
mobilitetsuke. Det legges også ut på Drammen kommunes hjemmesider og vinner-
klassene blir kontaktet påfølgende uke. 

Målet er å få flest mulig elever i fysisk aktivitet 
og å redusere biltrafikken rundt skolene.

Lykke til!

Hilsen

Registreringsskjema henges opp i klasserommet, og det registreres hver dag hvor 
mange elever i klassen som har syklet eller gått til skolen fra 30. august til 10. september. 
Det maksimale antall for en elev er i denne perioden 10 aktive turer. Hvis en klasse har 
25 elever og alle har gått hver dag blir dette 250 aktive turer. 

Innsending av resultat innen 13.9. kl 15.00, til sigrun.dalen.ganz@drmk.no:
    Antall elever i klassen:
    Antall aktive turer:

Du kan regne med at ditt barn har lyst til å gå til skolen disse ukene, slik at klassen 
øker sine vinnersjanser. Vi håper så mange som mulig legger til rette for at barna kan 
gå til skolen selv, selv om deltakelse selvfølgelig er frivillig. 

Bor dere langt fra skolen eller dersom barnet normalt kjører buss eller taxi, kan barnet 
ditt delta ved å bli satt av minimum 500 m fra skolen.

For de foresatte som vanligvis kjører barna i bil til skolen kan vi anbefale:
   Gå skoleveien sammen med barna i forkant av konkurransen
   Avtal at flere barn går sammen, eller at de blir fulgt av en voksen

 

DRAMMEN KOMMUNE 
Telefon: 32 04 60 00
www.drammen.kommune.no 

NETTBUSS
Telefon: 32 86 43 00
www.nettbuss.no 

TRYGG TRAFIKK
Telefon: 22 40 40 40
www.tryggtra�kk.no 

I BYEN UTEN BILEN
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