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Traffic Snake Game România, start în ediția nr. 3!
S-a dat startul celei de-a 3-a ediții naționale a campaniei Traffic Snake Game. Anul acesta, s-au înscris
65 școli din 18 orașe, iar cei peste 13.000 elevi încep să joace OSCAR, ȘARPELE HOINAR chiar de
astăzi, 19 septembrie 2016.

Sursă foto: Primăria municipiului Bistrița

România, pe primul loc între 20 de țări participante
Campania Traffic Snake Game se organizează în paralel, în 20 țări europene (material video din țările
participante). România ocupă primul loc, după 2 ani de desfășurare, înscriind cel mai mare număr de
școli și realizând economii importante de combustibili și emisii de CO2.
După edițiile 2014 și 2015, „OSCAR, ȘARPELE HOINAR” a înregistrat rezultate record - economii de
21.132 kg CO2 și 122.861 km deplasări sustenabile (km care nu au mai fost parcurși cu mașina).

Participați la concursul foto
Mersul pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de
transport în comun la școală, poate fi distractiv.
Fotografiați drumul spre școală și puteți câștiga un
„șarpe hoinar” de pluș. Dacă fotografia înscrisă este
simpatică, originală sau amuzantă, e un selfie pe
bicicletă, pe jos sau chiar dansând pe trotuar, sigur
aveți șanse! Trimiteți fotografia până la data de 31
octombrie 2016. Citiți regulamentul concursului aici!
Postați fotografia pe Instagram, folosind #trafficsnake. Sau trimiteți fotografia la tsgphoto@mobiel21.be.

Puteți juca TSG și online

Dacă școala dvs. deține o tablă digitală cu conexiune la internet, rezultatele măsurătorilor pot fi
completate online. Elevii vor bifa modul de deplasare folosit până la școală, direct pe tabla digitală.
Mărimea pictogramelor aferente fiecărui mod de deplasare se va modifica, în funcție de numărul
utilizărilor mijloacelor de transport respective.

Alăturați-vă campaniei „OSCAR, ȘARPELE HOINAR”
Municipalitățile și școlile interesate pot contacta Asociația OER pentru a afla cum se pot alătura campaniei.
Asociația „Orașe Energie România” / OER
Bd. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, et. 3, cam. 301
500090 Brașov, ROMÂNIA
Tel. / Fax: +40.268.474.209 / +40.268.547.784
office@oer.ro / leea.catincescu@abmee.ro / www.oer.ro
www.trafficsnakegame.eu/romania
https://www.facebook.com/TrafficSnakeRomania
Dacă doriți să vă înregistrați pentru a primi newsletter-ul sau nu doriți să primiți alte informații, vă rugăm contactați office@oer.ro.
Acest buletin informativ este publicat de Mobiel 21 și tradus de Asociația OER, în cadrul proiectului european Traffic Snake Game Network.
Singura responsabilitate pentru conținutul acestui document revine autorilor. Acest document
nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici EASME, nici Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru orice utilizare a informațiilor cuprinse în acest document.

