
REGULAMIN  AKCJI 

„ROWEROWE SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021” 

21.-22. września 2021 r. 

I. Organizator 

Suwalski Park Krajobrazowy 

II. Cele akcji  

− promowanie idei ochrony środowiska, 

− kształtowanie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko, 

− budowanie świadomości ekologicznej,  

− uświadomienie zagrożeń dla środowiska wynikających z bezmyślnego wyrzucania śmieci, 

− popularyzacja turystyki rowerowej oraz aktywnego wypoczynku.  

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami akcji mogą być uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych. Każdą szkołę może 
reprezentować grupa licząca maksymalnie 25 osób.  

2. Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na udział. 
Pisemne zezwolenia rodziców powinien zachować opiekun wyznaczony przez szkołę do 
nadzorowania grupy i przekazać organizatorowi.  

3. Uczestnicy powinni być wyposażeni we własne rowery, sprawne technicznie.  

4. Uczniowie biorący udział w akcji powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz powyższego 
regulaminu. 

5. Pierwszy i ostatni rowerzysta w poruszającej się kolumnie powinien być wyposażony  
w kamizelkę odblaskową. 

6. Uczniowie mogą poruszać się tylko wyznaczoną trasą pod opieką swoich nauczycieli.  

7. Zgłoszenia uczestników akcji należy dokonać telefonicznie do dnia 17 września br. pod numerem 
telefonu (87) 569-18-01 (osoby do kontaktu: Sylwia Racis) lub mailem: 
turystyka@spk.wrotapodlasia.pl, podając liczbę uczestników oraz termin przyjazdu grupy.  

IV. Przebieg akcji 

1. Uczniowie wyruszają ze swoich szkół w kierunku wyznaczonych tras. 

2. Decyzja o godzinie rozpoczęcia akcji należy do opiekunów grup. 

3. W trakcie przejazdu uczniowie porządkują wyznaczony fragment trasy po obu stronach szosy.  

4. Grupy zostaną wyposażone w worki na śmieci i rękawiczki jednorazowego użytku, które zostaną 
dostarczone przez pracowników SPK na kilka dni przed rozpoczęciem wyjazdu lub w dniu akcji.  

5. Zebrane śmieci w zawiązanych workach należy pozostawić na trasie przejazdu. 

6. Uczniowie docierają do siedziby Parku lub innego wyznaczonego miejsca, gdzie uczestniczą  
w przygotowanym ognisku, a następnie pod opieką nauczycieli wracają do szkół.  

V. Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają drobne upominki ufundowane przez Suwalski Park 
Krajobrazowy.  

2. Osoby wyróżniające się zaangażowaniem w akcji otrzymają dodatkowe nagrody.  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie imprezy. 
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