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Pentru prima dată Sighetu-Marmației se alătură celui mai mare eveniment dedicat
biciclistelor, SkirtBike. Un eveniment prin care reprezentantele sexului frumos aderă la o cauză
urbană și își dau frâu liber imaginației cromatice și bunuIui gust vestimentar. Evenimentul
promovează atât emanciparea femeilor, militând astfel pentru Drepturile Femeilor într-o
societate contemporană modernă, cât și pentru un mijloc alternativ de transport, dictând un
trend de viață sănătos și prietenos cu mediul. Prin însăși scopul său, SkirtBike face parte din
mișcarea ciclistă internațională, contribuind la efortul de a schimba percepția omului modern
asupra vieții în urbe și a oferi un model sustenabil de transport, ușor de replicat și în alte orașe.
Sute de fotografii, de zâmbete, de clipe minunate. Totul se întâmplă pentru că ne dorim ca
bicicleta să facă parte zilnic din viața femeilor. Prima ediție Skirt Bike în Sighetu Marmatiei,
sperăm să fie o ediție reușită, adunând multe doamne și domnișoare care să se bucure
împreună de o zi cu soare și o paradă pe străzile orașului.
Aşadar, dragi bicicliste, vă aşteptăm duminică, 1 iulie, să pedalăm împreună la parada
SkirtBike, începând cu ora 15.00, în Parcul Grădina Morii.
Foarte important este şi traseul, de aceea vă lăsăm mai jos întregul traseu pe care vom defila
în ţinute feminine şi cu aceeaşi atitudine pozitivă şi energie pe care le-am văzut la voi în fiecare
zi:
Grădina Morii – Strada Mihai Eminescu - Strada Doctor Ioan Mihalyi de Apșa – Piaţa Libertăţii
– Strada Bogdan Vodă – sens giratoriu zona Dallas – Strada Bogdan Vodă – Piaţa 1 Decembrie
1918 – Strada Traian – Piaţa Libertăţii – Strada 22 Decembrie 1989 - Strada Doctor Ioan
Mihalyi de Apșa- Strada Mihai Eminescu- Grădina Morii.

P.S: Știm doamnelor și domnișoarelor că aveți susținători, și vrem să vă anunțăm că dacă vor
să fie prezenți în paradă, pe întreg traseul stabilit, îi invităm și pe ei, însă după ce se termină
coloana de doamne și domnișoare. Veniți dragi domni pregătiți și aranjați alături de doamnele
voastre dacă doriți!
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