Regulamin Konkursu „Aktywna podróż do szkoły”

Organizatorzy Konkursu:
Urząd Miejski Trzcianki
Trzcianeckie szkoły podstawowe

Cele Konkursu:
Promowanie aktywności fizycznej, szczególnie komunikacji rowerowej

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka

Harmonogram realizacji:
13 maja – 14 czerwca 2019 – aktywne podróże
21 czerwca - podsumowanie konkursu (podczas zakończenia roku szkolnego)

Zasady ogólne:
1. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy pojazdami drogowymi napędzanymi siłą
mięśni, czyli rowerem, na rolkach, desce lub hulajnogą.
2. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Konkursu poprzez
odnotowanie przejazdu w dzienniku rowerowym poprzez postawienie pieczątki
w odpowiedniej rubryce.
3. Każdego dnia, w którym uczestnik konkursu przybywa do szkoły rowerem na rolkach,
desce lub hulajnogą, zobowiązany jest do okazania dziennika rowerowego u szkolnego
koordynatora Konkursu, u którego otrzyma specjalną pieczątkę, potwierdzającą
przybycie do placówki oświatowej w ramach aktywnej podróży.
4. O kolejności w Konkursie decydować będzie liczba zebranych pieczątek w dzienniku
rowerowym. Wygrywa ten uczeń, który zbierze największą liczbę pieczątek.
5. W przypadku równej liczby zebranych pieczątek w dziennikach rowerowych,
o kolejności zadecyduje dodatkowy konkurs.
6. Główną nagrodą w konkursie będzie rower.

Zadania szkół i koordynatorów szkolnych:
1. Urząd Miejski Trzcianki przeprowadza Konkurs na terenie gminy Trzcianka:
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a) przesyła formularze zgłoszeniowe do dyrekcji placówek oświatowych;
b) przekazuje placówkom komplet materiałów promocyjnych, niezbędnych
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu;
c) zorganizuje podsumowanie konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody.
2. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do współpracy z Urzędem Miejskim
Trzcianki w zakresie:
a) wyznaczenia koordynatora szkolnego poprzez formularz zgłoszeniowy przesłany
przez Organizatora,
b) poinformowania wszystkich potencjalnych uczestników Konkursu lub ich
rodziców/opiekunów prawnych o celu Konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
jakim jest promocja aktywności fizycznej, szczególnie komunikacji rowerowej oraz
zebrania zgód na udział w Konkursie (zgody muszą być zbierane na załączonym
wzorze formularza. Honorowane będą również zgody rodziców/opiekunów
prawnych udzielane na początku roku szkolnego dla wszystkich konkursów i akcji
organizowanych przez daną placówkę).
3. Szkolny koordynator Konkursu zobowiązany jest do współpracy z Urzędem Miejskim
Trzcianki oraz do nadzorowania działań:
a) gromadzenia formularzy zgłoszeniowych i przekazania ich do Urzędu Miejskiego
Trzcianki po zakończeniu konkursu do dnia 17 czerwca 2019 r.;
b) bieżącego uzupełnienia książeczek rowerowych i rejestracji zgłoszeń osobowych do
Konkursu (na podstawie zebranych zgód na udział nieletnich w Konkursie);
c) przekazania książeczek rowerowych uczestnikom Konkursu w dniu przystąpienia
do konkursu;
d) zawieszenia plakatu Konkursu przy wejściu do placówki;
e) umieszczenia na szkolnej stronie internetowej przesłanych przez Organizatora
informacji dot. Konkursu;
f) opracowania zestawienia podsumowującego wyniki Konkursu na terenie placówki
oraz dostarczenie jego do Urzędu Miejskiego Trzcianki.
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