ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Αγαπητοί Γονείς ,
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Μοσχάτου – Ταύρου και η Cyclopolis, η εταιρεία υποστήριξης
του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου, σας καλούν στις δύο Κυριακάτικες
ποδηλατοβόλτες που διοργανώνουν στις 17/05/2015 για τα σχολεία του Μοσχάτου και στις
24/05/2015 για τα σχολεία του Ταύρου.
Μικροί και μεγάλοι πάρτε τα ποδήλατά σας και ελάτε να χαρείτε τους δρόμους της πόλης μας σε
μία ξένοιαστη βόλτα. Για όσους ενήλικες θέλουν να συμμετάσχουν και δεν έχουν ποδήλατο, θα
διατεθούν τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εγγραφείτε στο site
moschatotavros.cyclopolis.gr (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες).
Αναλυτικό Πρόγραμμα :




Σχολεία Μοσχάτου - Κυριακή 17/05/2015
o χώρος συγκέντρωσης: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου(Πλατεία Δημαρχείου),
Μοσχάτο.
o Ώρα έναρξης ποδηλατοβόλτας: 11.00 πμ
Σχολεία Ταύρου - Κυριακή 24/05/2015,
o χώρος συγκέντρωσης: Πλατεία Ατταλείας, Ταύρος.
o Ώρα έναρξης ποδηλατοβόλτας: 11.00πμ

Σας περιμένουμε όλους να γυμναστούμε και να διασκεδάσουμε.
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Μοσχάτου – Ταύρου
και Cyclopolis

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
1. Μπείτε στη σελίδα moschatotavros.cyclopolis.gr για να κάνετε την εγγραφή σας μέχρι
τις 12/05/2015 για το Μοσχάτο και μέχρι τις 19/05/2015 για τον Ταύρο
2. Πατήστε πάνω δεξιά στο κουμπί «εγγραφή»

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητάει η φόρμα εγγραφής και πατήστε «επόμενο»

4. Συμπληρώστε το email και το κινητό σας τηλέφωνο και τσεκάρετε το κουτάκι
«Συμφωνώ με τους όρους χρήσης» αφού τους έχετε διαβάσει και συμφωνείτε. Πατήστε
«εγγραφή»

5. Στο email που έχετε δηλώσει θα λάβετε έναν σύνδεσμο, τον οποίο θα πρέπει να
ανοίξετε για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε
6. Μόλις ανοίξετε τον σύνδεσμο θα σας ζητηθεί το cycloname και το cyclopin που έχετε
επιλέξει. Πληκτρολογήστε τα και πατήστε «σύνδεση». Η εγγραφή σας είναι έτοιμη.
Προσοχή: για την ποδηλατοβόλτα δεν χρειάζεται να αγοράσετε συνδρομή, οπότε και
δεν προχωράτε στα επόμενα βήματα.

7. Τέλος, ενημερώστε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου σας ότι έχετε
εγγραφεί και δώστε τους τα απαιτούμενα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, cycloname, email
για να μπείτε στη λίστα της ποδηλατοβόλτας.

