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PROSIMY NIE WYPEŁNIAC I NIE WYSYŁAĆ 

PONIŻSZA  WERSJA  MA  SŁUZYĆ  JEDYNIE  ZAPOZNANIU  SIĘ  Z  PYTANIAMI 

ZNAJDUJĄCYMI SIĘ WE WŁASCIWYM FORMULARZU bit.ly/ZapisyRowerowyMaj2020 

Dzień dobry! Przed Państwem formularz rejestracyjny do kampanii Rowerowy Maj. 

Dziękujemy  za  zainteresowanie  kampanią.  Szczegóły  organizacyjne,  zasady  oraz  relacje  z 

poprzednich  edycji  mogą  Państwo  znaleźć  na  naszej  stronie  i  facebooku: 

rowery.um.warszawa.pl/rowerowy‐maj oraz fb.com/RowerowyMajWarszawa 

Wypełnienie  formularza  przez  zainteresowane  placówki  jest  dla  nas  równoznaczne  ze 

zgłoszeniem się szkoły/przedszkola do Kampanii. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie 

się ze szczegółami organizacyjnymi i przemyślenie, czy na pewno chcą Państwo wziąć udział 

w Kampanii. 

Prosimy  również  o  skrupulatne wypełnienie  formularza,  co  pomoże  nam  oszacować  skalę 

zbliżającej się akcji i przygotować się do niej jak najlepiej. Dlatego choć na zgłoszenia czekamy 

do 10lutego 2020 r.  

włącznie, to prosimy o zadeklarowanie chęci udziału bez zbędnej zwłoki. Sugerujemy również 

przedyskutowanie  ostatecznej  decyzji  w  gronie  pedagogicznym,  ponieważ  udział  w 

Kampanii wiąże się z zaangażowaniem całej społeczności szkolnej. 

Formularz  przeznaczony  jest  do  wypełnienia  przez  osobę  reprezentującą  zgłaszającą  się 

szkołę. Prosimy o nie wypełnianie go przez osoby postronne bez porozumienia z placówką 

(np. rodziców dzieci uczęszczających do danej placówki). Ze względu na złożoność Kampanii, 

wypełnienie formularza może zająć więcej niż 5 minut. Dane będzie można uzupełnić później 

w porozumieniu z koordynatorami miejskimi. 

 

Kontakt z koordynatorami miejskimi:  

rowerowymaj@zdm.waw.pl 

tel. (22) 558 93 46 

Zapraszamy do udziału!  

1. Jaką placówkę Pan/Pani zgłasza? 

 

2. Uczestnicy kampanii ‐ PRZEDSZKOLE (publiczne/niepubliczne) 

a) Całkowita liczba grup:……………………… 

b) Liczba dzieci:……………………………………. 
c) Liczba grup na poszczególnych poziomach 

i. 3‐latki:……… 
ii. 4‐latki:……… 
iii. 5‐latki:……… 
iv. 6‐latki:……… 
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v. Mamy  inny podział na grupy  (proszę opisać  jak  to wygląda u Państwa w 

placówce):……………….. 

 

3. Uczestnicy kampanii – SZKOŁA PODSTAWOWA (publiczna / niepubliczna) 

a) Liczba uczniów/dzieci w szkole:……………… 

b) Liczba klas na poszczególnych poziomach: 

i. 0 (w tym oddział przedszkolny ‐ zerówka w szkole):…. 

ii. 1:…. 
iii. 2:…. 
iv. 3:…. 
v. 4:…. 
vi. 5:…. 
vii. 6:…. 
viii. 7:…. 

 

4. Wolontariat w ramach kampanii "Rowerowy Maj" (dotyczy tylko szkół) 
Rowerowy Maj jest kampanią wymagającą zaangażowania nie tylko dzieci i  ich rodziców, ale również 

nauczycieli  ‐  szkolnych  koordynatorów.  W  związku  z  tym,  że  pracy  jest  tu  sporo  chcielibyśmy 

zaproponować, aby włączyli Państwo w swoje działania wolontariuszy, jeśli macie ich w swojej szkole. 

To może być ogromne wsparcie dla Was jako koordynatorów, a dla wolontariuszy dobra zabawa i pomoc 

szkolnym koleżankom i kolegom oraz ich rodzicom. Warto wykorzystać maj na tę współpracę z uczniami. 

 

Przykładowe działania, których mogą się podjąć wolontariusze: 

 

* wsparcie koordynatorów szkolnych przy odnotowywaniu przejazdów 

* pomoc w parkowaniu i zabezpieczaniu rowerów pod szkołą 

* udzielanie podstawowych informacji na temat Kampanii rodzicom uczniów 

 

TRAKTUJEMY  TO  JAKO  WSTĘPNĄ  DEKLARACJĘ,  KTÓRA  POZWOLI  NAM  ZAPLANOWAĆ  DALSZE 

DZIAŁANIA WOKÓŁ TEGO TEMATU 

 

a) Czy w Pani/Pana szkole działa wolontariat? 

b) Czy chcieliby Państwo korzystać ze wsparcia wolontariuszy podczas kampanii 

"Rowerowy Maj"? 

c) W przypadku  odpowiedzi  "TAK" w  poprzednim  pytaniu,  prosimy  o wstępną 

deklarację ilu wolontariuszy chcieliby Państwo zaangażować? 

 

5. Dane koordynatora (1) 
Rowerowy  Maj  jest  dużą  kampanią,  która  wymaga  szerokiej  współpracy  pomiędzy  organizatorami 

(ZDM)  a  szkołą/przedszkolem.  Pierwszą  osobą,  z  którą  się  kontaktujemy  jest  właśnie  koordynator 

szkolny/przedszkolny.  W  dużych  placówkach  zalecamy  3  koordynatorów.  Współpraca  jest  również 

wymagana na poziomie koordynator ‐ wychowawcy klas/grup. W związku z tym warto uprzedzić grono 

pedagogiczne  o  tym,  że  w  ramach  Kampanii,  w  której  bierze  udział  placówka  będą  mieli  kilka 

dodatkowych zadań.  

 

Proszę pamiętać,  że Rowerowy Maj  angażuje  całą placówkę  i  im  lepsza współpraca pomiędzy  kadrą 

pedagogiczną, tym przyjemniejszy przebieg Kampanii i więcej wykręconych kilometrów! :) 
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a) Imię i nazwisko 

b) Numer  telefonu  (Prosimy  o  podanie  nr,  pod  którym  można  się  będzie  z 

Państwem BEZPOŚREDNIO skontaktować) 

c) Adres e‐mail (Prosimy o podanie  adresu e‐mail, pod którym można się będzie 

z Państwem BEZPOŚREDNIO skontaktować) 

 

Dla dużych szkół (800+ uczniów), rekomendujemy wyznaczenie trzech koordynatorów 

szkolnych. 

 

6. Stojaki 
W czasie kampanii zachęcamy uczniów, aby codziennie docierali do szkoły na rowerze, hulajnodze lub 

na rolkach. Proszę sobie teraz wyobrazić, co by się stało, gdyby wszyscy przyjechali na rowerach? (Wiem, 

że szkoły, które z nami współpracowały wcześniej znają ten widok!). 

Przed  rozpoczęciem  kampanii  chcemy  przekazać  szkołom  i  przedszkolom  stojaki,  które  umożliwią 

zapanowanie nad taką ilością pojazdów. 

 

Czy przed Państwa szkołą/przedszkolem są już jakieś stojaki? 

 

a) Stojaki na koło, potocznie zwane "Wyrwikółkiem" 

 

 
 

b) Stojak na ramę ‐ "odwrócone U" 

 
 

c) NIE 

 

Liczba posiadanych miejsc do zaparkowania rowerów i (lub hulajnóg): 

……………………………………………… 

 

Przekazanie stojaków 
Stojaki są przekazywane szkołom i przedszkolom NA STAŁE nieodpłatnie z magazynu ZDM (ul. Notecka 

4/6), po wcześniejszym ustaleniu wszystkich szczegółów i podpisaniu porozumienia. NIE ZAPEWNIAMY 

transportu  ani  montażu  stojaków.  Ok.  20‐30  sztuk  powinno  z  powodzeniem  zmieścić  się  do  auta 

osobowego. W przypadku  trudności  logistycznych polecamy kontakt  z właściwym urzędem dzielnicy 

celem uzyskania wsparcia. 
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Czy potrzebują Państwo dodatkowe stojaki rowerowe? 

a) NIE 

b) Tak. Chcemy otrzymać od ZDM stojaki typu odwrócone‐u. 

 

Wnioskowana liczba stojaków 
Sugerujemy wnioskowanie o minimum 5 sztuk stojaków. Pula stojaków do przekazania to łącznie ok. 

1000 sztuk. Zawnioskowanie o daną liczbę stojaków nie oznacza automatycznie, że placówka otrzyma 

dokładnie taką ich liczbę. Będziemy się z Państwem kontaktować po zakończeniu rejestracji. Jeśli popyt 

przekroczy podaż to zastrzegamy sobie możliwość przekazania mniejszej liczby stojaków niż placówka 

wnioskowała. Z uwagi na skalę projektu przekazywanie stojaków będzie odbywało się w turach. Proces 

ten może odbywać się zarówno przed jak i częściowo również już po "Rowerowym Maju". Prosimy o 

składanie przemyślanego i rozsądnego ilościowo zapotrzebowania. Późniejsza rezygnacja placówek ze 

stojaków powoduje trudności organizacyjne. 

 

Proszę podać liczbę stojaków:………………… 

 

7. Zgody 

 
Potwierdzam znajomość regulaminu kampanii "Rowerowy Maj 2020" 

Regulamin  dostępny  na:  http://rowery.um.warszawa.pl/rowerowy‐maj‐2020‐regulamin. 

Przygotowania  do  kampanii  wciąż  trwają.  Organizator  zastrzega  prawo  do  wprowadzania  zmian  w 

regulaminie. 

 

Zobowiązuję  się  do  zebrania  zgód  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników/rodziców  lub 

opiekunów  prawnych  uczestników  kampanii  społecznej  „Rowerowy  Maj  2020”  w  celu  udziału  w 

kampanii społecznej „Rowerowy Maj 2020" ‐ Zgody mogą być zbierane na załączonym do regulaminu 

kampanii  wzorze  formularzy  indywidualnych  lub  grupowych.  Honorowane  będą  również  zgody 

rodziców/opiekunów prawnych udzielane na początku roku szkolnego dla wszystkich konkursów i akcji 

organizowanych przez dana placówkę. 

 

Oświadczam,  że  zebrane  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  będę  przechowywać  do 

zakończenia  roku  szkolnego  2019/2020  oraz  okazywać  na  każdą  prośbę  Administratora  danych 

osobowych, tj. Gminy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80‐803 Gdańsk. 

 

Oświadczam,  że  posiadam  zgodę  wyznaczonego/ych  przez  placówkę  koordynatora/koordynatorów 

kampanii  społecznej  „Rowerowy Maj  2020”  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  udziału  w 

kampanii „Rowerowy Maj 2020”. 

 

Wyrażam  zgodę  na  przeniesienie  w  niezmienionej  treści  do  systemu  informatycznego  do  obsługi 

kampanii Rowerowy Maj  danych wpisanych do niniejszego formularza (w tym informacji o wyrażanych 

zgodach i zaakceptowanych zobowiązaniach). 

 

 

 


