W PIĄTEK R WEREM
projekt promujący zdrowy styl życia, rozwój kultury fizycznej
oraz bezpieczną jazdę rowerem – najtańszym i ekologicznym środkiem transportu
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CELE
• promocja zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej poprzez wykorzystanie
roweru jako najtańszego i najbardziej ekologicznego środka transportu,
• propagowanie turystyki rowerowej oraz bezpiecznej jazdy rowerem,
• kształtowanie zasad kulturalnego zachowania się na drogach i szlakach
komunikacyjnych przez wszystkich użytkowników.

ADRESACI
Projekt zaadresowany jest do wszystkich uczniów i pracowników I LO w Radzyniu
Podlaskim. Do realizacji projektu mogą włączyć się uczniowie innych szkół oraz
zakłady pracy, których dyrekcje skorzystają z niniejszego regulaminu w formie
dosłownej lub zmodyfikowanej oraz uzgodnią we własnym zakresie sponsorów
i partnerów.

CZAS TRWANIA
Projekt trwa od piątku 19 kwietnia do pierwszego letniego piątku. Wszyscy
zainteresowani udziałem w projekcie przyjeżdżają do szkoły (pracy) rowerem
w następujących terminach: 19 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja, 17 maja, 24 maja,
7 czerwca, 14 czerwca i 21 czerwca.

ZASADY UDZIAŁU
• udział w projekcie wyraża się przez przyjazd do szkoły (pracy) rowerem oraz odbiór
od organizatorów specjalnego kuponu (w godz. 730 – 800 przed wejściem do szkoły),

• osoby, które w wyznaczonym terminie przyjadą do szkoły rowerem wezmą udział
w losowaniu od 3 do 15 nagród niespodzianek ufundowanych przez sponsorów
(losowania odbędą się w czterech terminach – 19 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja
i 24 maja o godz. 1035 na małej sali gimnastycznej),
• uczestnicy projektu, którzy przyjadą do szkoły (pracy) we wszystkie wyznaczone
piątki otrzymają specjalny dyplom dla wytrwałych oraz wezmą udział w losowaniu
nagrody głównej (roweru),
• najaktywniejsza klasa uczestnicząca w projekcie weźmie udział w rajdzie
rowerowym po powiecie radzyńskim, pokłosiem którego będzie wydanie
przewodnika „Powiat radzyński na dwóch kółkach. Część II: gmina Ulan-Majorat
i Borki”.

RADZYŃSKA GODZINA DLA ROWERU
W trakcie realizacji projektu przewiduje się zorganizowanie akcji pod nazwą
„Radzyńska Godzina dla Roweru” (szczegóły na dodatkowym plakacie). Wsiądź na
rower i jedź przez godzinę. Nieważne gdzie, nieważne w jakim celu – po prostu
godzina swobodnej i radosnej jazdy po mieście. Ważne, aby rowerzystów było widać
wszędzie. Wyjeżdżamy wszyscy o tej samej porze – 17 maja o godz. 1800.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• uczniowie uczestniczą w projekcie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów oraz ubezpieczają się we własnym zakresie,
• wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
• uczestnicy projektu pozostawiają rowery w miejscu wyznaczonym przez
organizatora i zabezpieczają przed użyciem go jako środka transportu,
• uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, że udział w nim jest dobrowolny
i w żadnym wypadku nie daje podstaw do roszczeń wobec organizatora,
• wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu publikowane będą na stronie
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu
Podlaskim – www.skkt21.radzynpodlaski.pttk.pl.
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Nie zwlekaj, przyłącz się do nas!

