
                                                                                           
                                                                                                                           

 

 

                                                  REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWY MAJ 2022”  
 

ZASADY OGÓLNE: 
 

1. Kampania „Rowerowy Maj 2022” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu.  Kampania adresowana 
jest do uczniów szkół podstawowych  oraz pracowników szkół podstawowych z terenu Dąbrowy Górniczej. 

2. Kampania organizowana jest przez Dąbrowę Górniczą (zwaną dalej Organizatorem Lokalnym)  
w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem Głównym). 

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym 
w szczególności komunikacji rowerowej.  

4. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń z kl. 1-8 i pracownik zgłoszonej do udziału placówki. 
5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły  rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, deskorolce, a 

także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami,  odbyte 
od dnia 4 maja do dnia 31 maja 2022 roku (z wyłączeniem weekendów i trzech dni wolnych z uwagi na 
odbywający się egzamin ósmoklasisty tj. 24, 25,26 maj 2022 ). 

6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona jest każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu   
ucznia w zeszycie obecności , który będzie znajdowała się dla przyjeżdżających na rowerze przy wejściu do 
szkoły od strony pływali, a dla przyjeżdzających na hulajnodze, rolkach, wrotkach, deskorolce na portierni 
głównej ( w tych miejscach każdy uczeń dostanie też dwie naklejki ). 

7. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej  
i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.   

8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz  
w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają 
nagrodzeni.  

9. O wyniku placówki lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w stosunku do liczby wszystkich uczniów w 
danej placówce lub klasie.  

10. Każdy uczeń może wziąć udział w kampanii „Rowerowy Maj 2022” tylko po dostarczeniu do szkoły zgody 
rodziców i zaakceptowanej klauzuli RODO ( w wersji papierowej- do wychowawcy klasy lub na pocztę 
elektroniczną wychowawcy klasy). 

11. Zgoda + RODO w wersji papierowej dostępne będą  u wychowawcy klasy lub po samodzielnym wydrukowaniu 
z przesłanego załącznika. Zgoda+ RODO  elektroniczna musi zostać samodzielnie wypełniona/zaakceptowana 
przez rodzica/opiekuna na przesłanym wzorze i odesłana ze swojego konta dziennika elektronicznego do 
wychowawcy klasy. 

12. Rodzic/opiekun wyrażając zgodę na udział swojego dziecka w Kampanii „Rowerowy Maj 2022” potwierdza 
zapoznanie się z „Folderem informacyjnym dla rodzica” przesłanym za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego oraz zobowiązuje się do zapoznania dziecka z podstawowymi zasadami poruszania się po 
drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

13.  Rodzic/opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły. 
14. Uczniowie przyjeżdzający do szkoły rowerem parkują pojazd od strony pływalni, a uczniowie przyjeżdżający 

hulajnogą , na rolkach , wrotkach, deskorolce wnoszą je do boksu swojej szatni. 
15. Rodzic/opiekun dziecka zapewnia zapięcie rowerowe. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie 
16. Kampania prowadzona jest z użyciem dedykowanego programu informatycznego, w tym strony 

https://rowerowymaj.eu, na której zamieszczone są wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii. 
17. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie https://rowerowymaj.eu z dnia 01.06.2022, 

godz. 08:00 lub w terminie późniejszym wskazanym przez organizatorów z wyprzedzeniem min. 7 dni. 
18. Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii w Dąbrowie Górniczej będą umieszczane na podstronie 

https://rowerowymaj.eu dedykowanej danej gminie. 
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