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Versenyfelhívás 

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói számára  

a KEREK-E? Projekt keretében 2016 őszén 

Segíts, hogy a világunk mindenki számára szabadon hozzáférhető és élhető lehessen! 

HOGYAN SEGÍTHETSZ?  

Vállald, hogy 24 órán keresztül kerekesszékkel élsz!  

(Feliratkozni a Corvinus Egyetem aulájában, szeptember 14-22 között tudsz a szervezőknél,  

vagy e-mailben: info@kezenfogva.hu)  

Vállalásodhoz a KézenFogva Alapítvány biztosít, kölcsönöz egy kerekesszéket és egy mobiltelefont, rajta a kerekesszékes tájékozó-

dást segítő applikációval (ROUTE4U).  

A kerekesszékben legyen bekapcsolva a mobilodon a Route4U app. Az applikáció „önműködően” feltérképezi a bejárt utakat: 

mennyire zötyögős, kerülőútra kényszerülsz-e, stb. Bizonyos dolgokat magad is értékelhetsz, bejelölhetsz: pl. hol van mozgás-

korlátozott WC, vagy kerekesszékkel elérhető más fontos szolgáltatás. Ezzel a térképező munkával hozzájárulsz, hogy Buda-

pest szabadabban hozzáférhető és élhetőbb lehessen kerekesszékes társaink részére.  

MIÉRT SEGÍTS?  

Városaink terei, funkciói és közösségei sok ember számára csak korlátozottan hozzáférhetőek. A kerekesszéket, babakocsit használók, 

idősek, vagy akár csak ideiglenesen sérült emberek számára az emberekkel teli, pezsgő város nem ugyanazt a képét mutatja, mint a 

többieknek. A boltok, kávézók, hivatalok, szórakozóhelyek jó része nem elérhető számukra vagy csak nagy kényelmetlenségek árán. 

Ezen próbál segíteni a magyar fejlesztésű Route4U alkalmazás. amely a helyek és az útvonalak akadálymentességét térképen megjele-

nítve, megmutatja a működő alternatívákat, hogy mindenki teljes és szabad életet élhessen a közösség részeként. 

MI EBBEN A VERSENY?  

A Kerek-e? programban résztvevő egyetemisták is gyűjthetnek akadálymentes információkat, és ezzel segíthetik mozgásában korláto-

zott embertársaikat az aktív élet elérésében.  

Pontokat az alábbiak szerint kaphattok:  

útvonalak automatikus trackelése (+20 pont/km) 

akadály jelzése +20 pont (képpel + 20 pont) 

akadály megerősítés +15 pont 

ismerős meghívás + 20 pont 

helyek akadálymentességének megadása + 30 pont 

A résztvevők pontszámait nyilvántartjuk, és a projekt végén eredményt hirdetünk.  

Három kategóriában több díjat osztunk ki:  

Legtöbb megtett km 

Legtöbb hely-megjelölés 

Legmagasabb össz-pontszám  

Egzotikus helyszínek (olyan távoli pontok, amely korábban 

nem kerültek feltérképezésre a RoUTE4U alkalmazásban)  

 

 


