
ПРАВИЛА АКЦІЇ «ВЕЛОСИПЕД ТРАВЕНЬ 2022». 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 

 

1. Акція «Велосипед травень 2022» (далі – «Кампанія») є конкурсом. Акція адресована учням 

початкових класів та працівникам початкових класів із району Домброва Гурніча. 

2. Організатором кампанії є Dąbrowa Górnicza (далі – Місцевий організатор) 

у партнерстві з містом Гданськ (далі – Головний організатор). 

3. Основна мета Кампанії – популяризація фізичної активності та стійкої мобільності, зокрема 

їзди на велосипеді. 

4. Учасником Акції може бути будь-який учень 1-8 класів та працівник закладу, зареєстрований 

для участі. 

5.Активні поїздки – це поїздки до школи на велосипеді, скутері, роликових ковзанах, роликових 

ковзанах, скейтборді, а у разі більших відстаней – поїздки громадським транспортом, поєднані 

з активними, здійснені з 4 травня по 31 травня 2022 року (крім вихідних). та три вихідних у 

зв’язку з проведенням іспиту у 8 класі, тобто 24, 25, 26 травня 2022 року). 

6. Реєстрація активних походів здійснюється кожного дня Акції шляхом запису проїзду учня в 

книжку відвідування, яка буде розміщена для тих, хто прибуває на велосипеді біля входу до 

школи з боку запливів, та для тих, хто прибуває на самокат, роликові ковзани, роликові 

ковзани, скейтборд на головній швейцарці (у цих місцях кожен учень також отримає дві 

наклейки). 

7. За кожну поїздку учасник отримує дві наклейки: квадратну, щоб приклеїти її до 

велосипедного буклету. 

і круглий, щоб приклеїти на плакат класу. 

8. Акція передбачає змагання у формі веселощів на трьох рівнях: індивідуальний, класний та 

у групі установ, які беруть участь у Акції. Найактивніші учасники Акції в кожній номінації 

нагороджуються. 

9. Результат закладу чи класу визначається кількістю активних поїздок по відношенню до 

кількості всіх учнів даного закладу чи класу. 

10. Кожен учень може взяти участь в акції «Велосипед травень 2022» лише після того, як до 

школи буде доставлено згоди батьків та затвердженого пункту GDPR (у паперовій версії – 

класному керівнику або на електронну пошту класного керівника). ). 

11. Згода + GDPR у паперовій версії можна буде отримати у класного керівника або після 

роздруківки з доданого вкладення. Згода + GDPR електронний має бути заповнений / 

затверджений батьком / опікуном на поданому шаблоні та надісланий назад з облікового 

запису електронного журналу класному керівнику. 

12. Батьки/опікуни, погоджуючись на участь своєї дитини в Акції «Велосипедний травень 2022», 

підтверджують, що ознайомилися з «Інформаційною папкою для батьків», надісланою через 



електронний журнал, та зобов’язуються ознайомити дитину з основні правила руху по дорозі 

відповідно до ПДР. 

13. Батьки/опікуни відповідають за безпеку дитини по дорозі до школи та з неї. 

14. Учні, які приїжджають до школи на велосипедах, паркують транспортний засіб з боку 

басейну, а учні, які приїжджають на скутерах, роликових ковзанах, роликових ковзанах чи 

скейтборді, підносять їх до боксу своєї гардеробної. 

15. Батьки/опікуни дитини надають велосипедний замок. Школа не несе відповідальності за 

втрачене майно 

16. Кампанія проводиться з використанням спеціальної ІТ-програми, включаючи веб-сайт 

https://rowerowymaj.eu, де розміщуються результати, рейтинги та інформація про Кампанію. 

17. Остаточні результати представлені на веб-сайті https://rowerowymaj.eu від 06.01.2022 за 

адресою 08:00 або на пізній термін, зазначений організаторами заздалегідь, хв. 7 днів. 

18. Вся інформація про хід Кампанії в Домбровій Гурнічі буде розміщена на підсторінці 

https://rowerowymaj.eu, присвяченій даній гміні. 


