JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO
DO UDZIAŁU W ROWEROWYM MAJU?
Zadbaj o bezpieczeństwo:
§§ Jeśli decydujesz się na kask, dopasuj go odpowiednio:
wyreguluj paski tak, aby kask nie zsuwał się na oczy,
ani na tył głowy.
§§ Sprawdź stan roweru: wyreguluj hamulce, napompuj
koła, ustaw siodełko na odpowiedniej wysokości.
§§ Wyposaż rower w odpowiednie oświetlenie: białe
z przodu, czerwone z tyłu. Nie zapomnij o dzwonku
i odpowiednim zapięciu.
Pamiętaj o przepisach:
§§ Dziecko na rowerze poniżej 10. roku życia wraz
z opiekunem jest traktowane jak pieszy! Ma prawo
i obowiązek jeździć po chodniku, nie po ścieżce
rowerowej lub jezdni.
§§ Dziecko powyżej 10. roku życia, jeśli chce jeździć
na rowerze, ma obowiązek posiadać kartę rowerową.
Tylko wtedy może być dopuszczone do ruchu.
§§ Przez przejście dla pieszych przechodzi się na nogach.
Należy zejść z roweru czy hulajnogi i przeprowadzić
pojazd na drugą stronę jezdni.
Wspólnie zaplanujcie trasę przejazdu:
§§ Przynajmniej raz pokonaj razem z dzieckiem drogę
z domu do szkoły lub przedszkola.
§§ Zwróć uwagę, które miejsca są niebezpieczne
lub gdzie dziecko może napotkać jakieś trudności.
Zapytaj, w których punktach nie jest pewne,
jak prawidłowo jechać.
§§ Razem omówcie przepisy i ustalcie, jak bezpiecznie
i poprawnie należy pokonać tę trasę.

Największa kampania
promująca aktywność
wśród dzieci
§§
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47 gmin i miast w całej Polsce
4. edycja w Warszawie
250 placówek
100 tysięcy dzieci
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Aktywność
Ruch fizyczny jest dobry i zdrowy. Wpływa pozytywnie na humor i koncentrację, ma długofalowe dobre skutki dla organizmu. Dążymy do tego, żeby
aktywność stała się dobrym, codziennym nawykiem, a nie była tylko majowym
zrywem. Chcemy pokazać dzieciom, że ruszanie się jest fajne i dobre dla
nich, a efekty codziennej aktywności same w sobie mogą być nagrodą.
Ekologia
Przesiadka na rower to coś dobrego, co robimy dla świata. W małej skali: dla nas samych, mieszkańców Warszawy – w mieście
jest czystsze powietrze, lepiej i zdrowiej się w nim oddycha
i przebywa. W większej: zmniejszenie emisji CO2 wpływa dobrze na planetę, rośliny, zwierzęta i klimat. Korzystanie z roweru
to nasz mały wkład w walkę o lepszą przyszłość ziemi.
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Zasady kampanii

Przyjazne miasto
Jazda rowerem to też działanie na rzecz lepszego miasta. Więcej rowerów to mniej samochodów, mniej wypadków, bezpieczniejsze i przyjaźniejsze użytkownikom ulice. W efekcie to dostępniejsza przestrzeń
i bliższe relacje między ludźmi.

W maju, za każdy aktywny dojazd do szkoły lub przedszkola, dziecko otrzymuje naklejkę do swojego rowerowego dzienniczka i na wspólny klasowy plakat.

Edukacja
W ramach Rowerowego Maja przeprowadzamy serię warsztatów edukacyjnych dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Doświadczeni trenerzy opowiadają
o celach i zasadach kampanii, przedstawiają korzyści płynące z codziennej
jazdy na rowerze i uczą przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po mieście.

Dzieci, które mają do szkoły lub przedszkola dystans krótszy niż 500 metrów, zachęcamy na przykład do objechania osiedla czy boiska, co zapewni
poranną dawkę aktywności.

Zasady fair play
Podkreślamy, że rywalizacja w Rowerowym Maju to tylko dodatek do akcji.
Nie chodzi tu o konkurs i wygrywanie nagród, ale o naukę prawidłowych zachowań i wyrobienie zdrowych nawyków. Dlatego ważne
jest to, żeby grać uczciwie, być koleżeńskim, bo to wartości
ważniejsze niż materialne nagrody. Chodzi też o współpracę:
całe klasy i szkoły wspólnie pracują na swój sukces, każdy
wkłada tyle, ile może – to grupowa konkurencja.

Aktywny dojazd to pokonanie przynajmniej 500 metrów na rowerze, rolkach,
hulajnodze czy deskorolce w drodze na zajęcia.

Dopuszczane są przejazdy łączone, w przypadku gdy dziecko dojeżdża
z daleka: można zabrać sprzęt komunikacją publiczną lub samochodem i aktywnie pokonać tylko ostatni fragment, nie mniejszy jednak
niż 500 metrów.
Poranne dojazdy przeliczane są na rowerową frekwencję.
Na koniec akcji nagrody otrzymują najaktywniejsze dzieci,
klasy i całe szkoły. W przedszkolach nie jest prowadzona
rywalizacja indywidualna, konkurują ze sobą całe grupy.
Wyniki można śledzić na bieżąco na stronie
rowerowymaj.eu

