
W PIĄTEK ROWEREM 
projekt promujący zdrowy styl życia, rozwój kultury fizycznej 

oraz bezpieczną jazdę rowerem – najtańszym i ekologicznym środkiem transportu 
 

REGULAMIN 
Edycja 2014 

 

CELE PROJEKTU 
• promocja zdrowego stylu życia oraz 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. 

 

ORGANIZATORZY I SPONSORZY 
• Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21                                    

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, 

• Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, 

• Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 

• Spółdzielnia Mleczarska „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim.  

 

PATRONAT MEDIALNY 
 

      
 

      

 

ADRESACI PROJEKTU 
Projekt zaadresowany jest do wszystkich uczniów i pracowników I Liceum Ogólnokształcącego 

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 przez trzy kolejne piątki maja. Wszyscy zainteresowani udziałem w nim 

przyjeżdżają do szkoły (pracy) rowerem w następujących terminach: 16 maja, 23 maja                        

i 30 maja 2014 r. 

 

ZASADY UDZIAŁU 
• udział w projekcie wyraża się przez przyjazd do szkoły (pracy) rowerem oraz odbiór                        

od organizatorów specjalnego kuponu (w godz. 7.30 – 8.30 przed wejściem do szkoły), 

• każdorazowo każdy uczestnik akcji otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci wydawnictw 

Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, 

• 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 (12 czerwca 2014 r.), pokłosiem którego będzie wydanie 

przewodnika  rowerowego pt. „Powiat radzyński na dwóch kółkach. Część III: gmina                              

Borki i gmina Czemierniki”. 

 

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 na czas trwania lekcji 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 Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu 

Podlaskim – www.skkt21.radzynpodlaski.pttk.pl,  

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 

Nie zwlekaj, przyłącz się do nas! 
 

               


