
 
„MOKOTOWSK IE  PRZEDSZKOLAK I  

NA  KÓŁKACH  2021”
 
 

Organ i z a t o r  a k c j i :  P r z ed s z ko l e  N r  344

REGULAMIN 

Działania adresowane do dzieci z mokotowskich przedszkoli 

ORGANIZATOR:
Przedszkole Nr 344
Ul. Spartańska 2
02-637 Warszawa, Mokotów
Tel: 512 182 010
Adres e mail: p344narowery@wp.pl
Koordynatorzy: Karina Rodzoch, Agnieszka Sowik, Ewa Piątkowska

Zachęcanie dzieci i rodziców do ruchu na świeżym powietrzu.
Promowanie zdrowego trybu życia.
Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu drogowym.
Promowanie kulturalnego zachowania podczas poruszania się po drodze.
Popularyzacja jednośladów jako ekologicznych środków transportu.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek - uatrakcyjnienie czasu spędzanego w przedszkolu.
Integracja społeczności przedszkolnej ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

CELE

Działania adresowane do dzieci z mokotowskich przedszkoli.
Dobrowolny charakter uczestnictwa placówek.
Zachęcanie przedszkolaków do aktywności fizycznej z wykorzystaniem jednośladów (hulajnogi,
rowery) jako środka transportu do przedszkola w terminie 10-30.05.2021 r. 
Przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem materiałów 

ZASADY OGÓLNE

      i pomocy otrzymanych od Organizatora.

przesłania regulaminu i formularza zgłoszeniowego.
zamieszczeniu na stronie http://przedszkole344.waw.pl/ wszystkich informacji, dokumentów

przekazania placówkom kompletu materiałów dydaktyczno-promocyjnych w formie on-line
(materiały do zajęć: scenariusze i pomoce dydaktyczne, materiał muzyczny, plakat informacyjny) 

dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć on-line w zakresie „bezpiecznego poruszania
się po drodze” przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KSP. 

przesłania placówkom „ankiety ewaluacyjnej” dotyczącej podsumowania udziału w akcji, w terminie
do 04.06.2021 r,
nagrodzenie placówek za udział w akcji.

ZASADY WSPÓŁPRACY PLACÓWEK Z ORGANIZATOREM

Organizator zobowiązany jest do:

      i formularzy.  

      w terminie: 05.05.2021 r., 

      Zainteresowana placówka we własnym zakresie kontaktuje się z WRD, tel.477237910, 
      adres mail: profilaktykawrd@gmail.com

mailto:p344narowery@wp.pl
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zgłoszenia udziału na otrzymanym wzorze formularzu w terminie do 04.05.2021 r. 

poinformowania uczestników (przedszkolaki) oraz rodziców/prawnych opiekunów o celu
podejmowanych działań,
zachęcania dzieci do aktywności fizycznej przez cały okres trwania akcji,
umieszczenia plakatu dot. akcji w widocznym miejscu w placówce oraz zamieszczenia
informacji na stronie www przedszkola,
dokumentowania prowadzonych działań i udostępniania fotorelacji z działań na własnej
stronie www,
monitorowania aktywności przedszkolaków [według własnego pomysłu],
zrealizowania tematów kompleksowych wg przekazanych scenariuszy zajęć 
 zakończonych przygotowaniem „Kodeksu Małego Rowerzysty”.
wypełnienia i przesłania „ankiety ewaluacyjnej” dot. przebiegu akcji w terminie 

Placówka biorąca udział w "akcji" zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem 
w zakresie:

      do godziny 13.00,

     do 11.06.2021 r.

zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym.
forma pracy:  kolorowanka-kontur bez wypełnienia (grafika),
kolor: czarno -biała,
format: A4, jedna zasada - jedna strona (ilość zasad wg uznania],
forma zapisu: skan materiałów zapisany w formacie PNG.

 „KODEKS MAŁEGO ROWERZYSTY” 
   
Kodeks powinien spełniać następujące wymogi:

Przystąpienia do akcji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a także potwierdzeniem
wyrażenia zgody na: przetwarzanie danych placówki biorącej udział w akcji oraz nieodpłatne i publiczne
wyeksponowanie otrzymanych prac. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.


