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Regulamin 

projektu „Unia Rowerowa- Bezpieczna Głowa 2.0” 
 

 

§ 1. 

Informacje wstępne 

1. Projekt organizowany jest w ramach Europejskiej Strategii Rowerowej. 

2. Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy na rowerze oraz 

promocja zdrowego trybu życia i rozwijanie postaw proekologicznych. 

 

§ 2. 

Organizator Projektu 

1. Organizatorem projektu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski, 

partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.   

2. Zadaniem Organizatora jest przeprowadzenie projektu. 

3. Do obowiązków organizatora należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie spotkań w szkołach uczestniczących w projekcie; 

2) przygotowanie testów w celu zorganizowania quizu; 

3) określenie harmonogramu przebiegu projektu; 

4) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej; 

5) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji projektu; 

6) zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do prawidłowego przebiegu 

projektu; 

7) zapewnienie odpowiednich środków do realizacji projektu; 

8) administrowanie bazą danych szkół oraz uczestników projektu; 

9) kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów 
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2.     Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) wykluczenia z udziału w projekcie; 

2) rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących projektu i jego 

uczestników. 

 

 

§ 3. 

Struktura organizacyjna projektu 

1. Organizator realizuje zadania określone w regulaminie za pośrednictwem zespołu 

Organizatorów. 

2. Organizator ma prawo nawiązać współpracę z partnerami zewnętrznymi. 

3. Do zadań Organizatora należy: 

1) przeprowadzenie spotkań na terenie szkół uczestniczących w projekcie. 

2) wyznaczenie zakresu tematycznego quizu; 

3) przygotowanie zadań konkursowych; 

4) ocena prac uczestników quizu; 

5) ogłoszenie wyników quizu; 

6) wręczenie nagród. 

 

 

§ 4. 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (V – VIII klasy). 

2. Szkoły, które chcą uczestniczyć w projekcie, muszą dokonać rejestracji za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.januszlewandowski.pl. 

3. Szkoły, które nie zarejestrowały się, nie mogą uczestniczyć w projekcie. 

4. Wszelkie informacje dotyczące: procedury rejestracji, warunków uczestnictwa i przebiegu 

projektu są zamieszczane na stronie internetowej Organizatora. 

5. Uczestnicy mają prawo do udziału w projekcie po dopełnieniu formalności związanych z 

rejestracją. 
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6. Zgłaszając się do projektu szkoła wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczniów – 

bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy m.in. na plakatach, w 

reklamie prasowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych itp.  

 

§ 5. 

Harmonogram Konkursu 

1. Projekt jest przeprowadzany zgodnie z harmonogramem: 

DATA WYDARZENIE 

06.03.2020 ogłoszenie Konkursu 

Od 16.03.2020 do wyczerpania limitu 

miejsc  
termin rejestracji szkół 

06.04- 29.05. 2020 spotkania w szkołach 
 

§ 6. 

Organizacja spotkań w szkołach 

1. W ramach projektu odbędzie się cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego 

poruszania się na rowerze.  

2. Zainteresowani będą mieli okazję w przyjazny sposób zapoznać się z zasadami ruchu 

drogowego bądź utrwalić już zdobytą na ten temat wiedzę.  

3. Po zakończonym spotkaniu przeprowadzony zostanie quiz, w którym udział wezmą zespoły 

trzyosobowe reprezentujące swoje klasy.  

4. Prace ocenia zespół Organizatorów. 

 

§ 7. 

Nagrody 

1. Zespół, który osiągnie najwyższa liczbę punktów w najkrótszym czasie wygrywa kaski 

rowerowe dla swojej klasy. 
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§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie komunikaty Organizatora publikowane są na stronie internetowej.  

2. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje Organizator. 


