
 

 

 

 

 

 

 

1. Akcja Rowerowa Wiosna z Łokietkiem adresowana jest do uczniów oraz nauczycieli szkół 

podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu radziejowskiego. 

2. Organizatorem akcji jest Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie pod patronatem Starosty 

Powiatu Radziejowskiego.  

3. Celem akcji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.  

4. Akcja zakłada rywalizację w formie zabawy na dwóch poziomach: szkolnym  

oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy akcji zostaną nagrodzeni. O wyniku szkoły 

zdecyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów  

w danej szkole.  

5. W ramach akcji liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach)  

do szkoły w dniach od 6 maja do 14 czerwca 2019 roku. 

6. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia akcji przez wyznaczonych 

koordynatorów.  

7. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem podpisuje swoim nazwiskiem “kwadracik”  

z odpowiadającą datą na karcie uczestnika.  

8. Szkolny koordynator akcji zobowiązany jest do współpracy z organizatorem oraz do 

nadzorowania niżej wymienionych działań: 

 przekazanie kart akcji zainteresowanym uczniom; 

 rzetelne i uczciwe potwierdzanie na kartach uczestników przyjazdów na rowerze, rolkach, 

wrotkach, hulajnodze do szkoły. 

9. Udział w akcji prosimy zgłaszać telefonicznie do 26 kwietnia 2019 roku koordynatorom akcji 

pp.: Klaudii Małeckiej i Magdalenie Bugalskiej. Nr tel.: 54 285 32 28 lub 728 382 736. 

10. Po zakończeniu akcji – do 17 czerwca 2019 roku Szkoły przekazują organizatorowi karty 

uczestników oraz kartę informacyjną Rowerowej wiosny z Łokietkiem. 

11. Karty Rowerowej wiosny z Łokietkiem prosimy składać w sekretariacie  ZSiP ul. Szkolna 12  

w Radziejowie lub zeskanowane przesyłać na adres e-mail: biblioteka@radziejow.edu.pl 
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12. W ramach akcji zorganizujemy dwa lub trzy rajdy rowerowe  (do Rysiówki, Łuszczewa, Głuszyna). 

13. Terminy rajdów ustalane będą ze szkolnymi koordynatorami i podane z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

14. 30 czerwca 2019 roku odbędzie się rajd rowerowy do Połajewa. Udział w nim mogą wziąć nie 

tylko uczestnicy akcji, ale wszyscy sympatycy i amatorzy wypraw rowerowych. Startujemy  

z Rynku w Piotrkowie Kujawskim o godzinie 12.30. 30 czerwca 2019 roku na plaży w Połajewie 

odbędzie się  Piknik rowerowy. W programie m.in.: 

 poczęstunek; 

 nagrody dla najbardziej „rowerowej” szkoły oraz dla najaktywniejszego rowerzysty akcji 

Rowerowa wiosna z Łokietkiem; 

 wiele innych atrakcji. 

15. Szkoły otrzymają komplet materiałów promocyjnych, niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia akcji, tj. plakaty, karty akcji dla uczestników oraz kartę informacyjną 

Rowerowej wiosny z Łokietkiem. 

16. Wszystkie informacje na temat akcji będą umieszczane na stronie: www.radziejow.edu.pl  oraz na 

facebook’u: https://www.facebook.com/lokietek.radziejow/ 

 

Wszystkich miłośników rowerowej przygody zapraszamy do wspólnej zabawy  

http://www.radziejow.edu.pl/
https://www.facebook.com/lokietek.radziejow/

