
 

Sensitivity: Public 

Regulamin projektu „Krauzówka na DWA KOŁA” 

         

1. Celem jest projektu ,,Krauzówka na DWA KOŁA’’ zwanej dalej ,,projektem” jest promowanie 

aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez aktywizowanie uczniów z elementami 

rywalizacji i zrównoważonej mobilności. Wspieranie i integracja w ramach klasy oraz 

propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

2. Uczestnicy projektu: uczniowie klas 1-8. Uczestnicy poniżej 10 r.ź. nie posiadający Karty 

Rowerowej powinni jeździć w asyście opiekuna/rodzica. Zalecamy również stosowanie kasku 

ochronnego na głowę podczas jazdy.  

3. Osobami upoważnionymi do stawiania pieczątek na kartach uczestnika projektu w klasach 1-

3 są wychowawcy, a w klasach 4-8 są nauczyciele WF-u. 

4. Każdy uczestnik projektu powinien posiadać indywidualną kartę uczestnika, którą otrzymują 

rodzice za pośrednictwem Librusa lub do pobrania z sekretariatu. 

5. Miejsce projektu: Droga z domu do Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnymi z powrotem. 

6. Czas trwania  akcji od 10 maja do 10 czerwca 2022 r. Do akcji wliczają się dni w których 

odbywają się lekcje. 

7. Środki transportu uczestniczące w akcji i uznawane jako aktywne to: rower, hulajnoga (z 

wyłączeniem ich elektrycznych odmian). 

8. Akcja zakłada rywalizacje w formie zabawy na poziomie klasowy oraz indywidualnym. 

9. Rejestracja przejazdów wyznaczonymi środkami prowadzona jest poprzez odnotowanie 

przyjazdu na rowerze/hulajnodze przez wychowawcę (dla uczniów klas 1-3) lub nauczyciela 

WF-u (dla uczniów klas (4-8). 

10. Za każdy przyjazd rowerem/hulajnogą uczestnik otrzymuje do indywidualnej karty uczestnika 

projektu pieczątkę - 1 punkt. Uczestnik projektu w ciągu 1 dnia może otrzymać maksymalnie 

1 pieczątkę.  

11. Punkty zebrane przez uczestników sumują się w ramach klasy. Wynik końcowy jest sumą 

otrzymanych punktów w ramach klasy. 

12. Punkty sumują się również w ramach indywidulanej klasyfikacji uczniów w projekcie. Wynik 

końcowy indywidualny jest sumą otrzymanych punktów uczestnika. 

13. Za finalne wyniki uznaje się zebrane punkty na dzień 10.06 do godz. 12:30. 

14. Klasy oraz uczniowie, którzy zdobyli największa liczbę zebranych metrów otrzymają nagrody 

rzeczowe.  

15. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w terminie do 24 czerwca br. 

16. Osoby wyznaczone do nadzoru na przebiegiem projektu:  

Wychowawcy klas 1-3, nauczyciele WF-u. Zliczanie punktów przeprowadzi 3-osobowa 

komisja RR. 

 


