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KAMPANIA KRAJOWA

Gdańsk

1 703 
uczestników

2014
Gdańsk

11 375 
uczestników

2015
9 miast

60 000 
uczestników

2016
21 miast

138 163 
uczestników

2017
30 miast

128 552 
uczestników

2018
47 miast

178 255 
uczestników

2019



Jest to kampania społeczna skierowana do szkół 
podstawowych i przedszkoli. 

Zachęca dzieci do przyjeżdżania do szkoły lub przedszkola 
na rowerze, hulajnodze, rolkach, czy deskorolce.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 3-15 lat oraz 
nauczyciele. Pośrednio rodzice i opiekunowie. 

Cel: promocja codziennej aktywności fizycznej, w 
szczególności komunikacji rowerowej, wśród uczniów szkół 

podstawowych i przedszkoli. 



ZASADY KAMPANII

Za każdy 
przejazd 
dziecko 

otrzymuje dwie 
naklejki

Jedną wkleja 
na plakat 
klasowy

Drugą wkleja do 
indywidualnej 

książeczki 
rowerowej

4 – 24 maja 2021r.



ZASADY KAMPANII

Aktywne podróże - przejazdy do szkoły lub przedszkola rowerem, hulajnogą,
na rolkach, wrotkach, a także w przypadku dalszych odległości podróże
komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami.

!
W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole funkcjonuje w trybie
zdalnego nauczania, uznaje się przejazdy do dowolnego celu, które
trwają minimum 30 min.



NAGRODY

Indywidualne

• Za określoną liczbę przejazdów

• Nagroda rzeczowa (kilka typów 
o różnej wartości)

Grupowe

• Dla najlepszych klas w szkole

• Wejściówki dla całej grupy do 
kina, na basen itp.

Najlepsze szkoły

• Najlepsze szkoły i przedszkola w 
mieście

• Nagrody pieniężne ufundowane 
przez prezydenta miasta / 
burmistrza / wójta



WSPÓŁPRACA

- Współpraca z instytucjami i lokalnymi przedsiębiorcami, klubami sportowymi i znanymi osobami

- Wsparcie poprzez sponsorowanie biletów grupowych, organizowaniem pokazów, spotkań itp.



BUDŻET

NAGRODY 
INDYWIDUALNE

• Np. lampki, 
koszulki, artykuły 
szkolne

NAGRODY GRUPOWE

• Bilety na wyjścia 
klasowe

NAGRODY DLA SZKÓŁ

• Nagrody pieniężne 
lub rzeczowe

NAGRODY DLA 
KOORDYNATORÓW

• Np. bony 
podarunkowe, 
torby rowerowe

WYDRUKI

• Plakaty klasowe i 
szkolne, książeczki 
rowerowe, naklejki 
oraz torby 
konfekcyjne

OBSŁUGA 
TECHNICZNA

• Pakowanie i 
dystrybucja 
materiałów 
drukowanych oraz 
nagród do placówek

IMPREZA 
PODSUMOWUJĄCA

• Piknik szkolny lub 
rodzinny z atrakcjami

DZIAŁANIA 
UZUPEŁNIAJĄCE

• Sesje fotograficzne, 
akcje szkoleniowe i 
edukacyjne









Organizacja kampanii 

od strony technicznej



BEZKOSZTOWA UMOWA 

WSPÓŁPRACY

Organizator główny – Miasto Gdańsk
- Wyznacza ramy kampanii
- Udostępnia wzory materiałów graficznych
- Przekazuje dostęp do narzędzi 

informatycznych
- Służy pomocą merytoryczną 

szczegóły przeprowadzenia kampanii pozostają 
w gestii poszczególnych gmin



BEZKOSZTOWA UMOWA 

WSPÓŁPRACY

rowerowymaj.eu/do-pobrania/#dok-ogolne



MATERIAŁY GRAFICZNE



MATERIAŁY POMOCNICZE



INFORMATYCZNY SYSTEM 

WSPOMAGAJĄCY
Strona www

rowerowymaj.eu
Back Office/Biuro obsługi

bo.rowerowymaj.eu



Rejestrowanie obecności rowerowej przez 
nauczycieli/wychowawców

WAŻNE

zasada 3 dni wstecz



Weryfikacja wyników



Zapotrzebowanie na materiały drukowane



Ustalenie i podział nagród



STRONA INTERNETOWA 

ROWEROWYMAJ.EU



Podstrona miejska



Harmonogram i zadania



Organizacja kampanii – zadania 
Koordynatora Miejskiego

• Decyzja o realizacji kampanii

• Ustalenie zasad lokalnych
STYCZEŃ

• Podpisanie umowy z Organizatorem (do 26.02)
7 dni po podpisaniu – udostępnienie wszystkich materiałów (pliki graficzne, dostęp do systemu i podstrony www)

• Rekrutacja placówek
LUTY

• Poszukiwanie partnerów lokalnych i sponsorów

• Szkolenie Koordynatorów Szkolnych
MARZEC

• Przygotowanie podstrony internetowej

• Wprowadzenie danych do systemu informatycznego

• Zakup nagród

KWIECIEŃ

• Wsparcie i weryfikacja poprawności przebiegu kampanii

• Dokumentacja fotograficzna kampanii na stronie www
MAJ

• Sortowanie i dystrybucja nagród wśród placówek

• Zakończenie kampanii
CZERWIEC



bo.rowerowymaj.eu – główne narzędzie 
koordynatora

! Zapoznanie się z 

platformą obsługi 

kampanii 

Przewodnik dla 

Koordynatora 

Czynność Zakładka w systemie

Zaproszenie placówek Pliki i załączniki – uprawnienia i zaproszenia 

/ zgłoś placówkę

Akceptacja lub odrzucenie placówki Zgłoszenia

Ustawienie progów liczebności Zarządzaj miastem

Współpraca z koordynatorami Mailing

Przygotowanie zlecenia wydruków Potrzebne wydruki

Planowanie nagród indywidualnych Ustal nagrody indywidualne

Planowanie nagród grupowych Ustal nagrody grupowe

Czuwanie nad przebiegiem kampanii Weryfikacja wyników placówki/oddziałów

Dystrybucja nagród indywidualnych Przyznaj / przyznane nagrody indywidualne

Dystrybucja nagród grupowych Przyznaj / przyznane nagrody grupowe

Generowanie raportów Raporty

!



Zadania placówki

DYREKTOR SZKOŁY:

- Rejestracja szkoły i podanie danych koordynatorów szkolnych (działanie jednorazowe)

KOORDYNATOR SZKOLNY:

- Uzupełnienie danych placówki w systemie

- Koordynacja działań nauczycieli

- Koordynacja zebrania zgód od rodziców

- Zastępowanie nauczycieli we wpisywaniu obecności

- Dystrybucja nagród w swojej szkole

NAUCZYCIELE:

- Wpisywanie na bieżąco obecności rowerowych



Dziękuję za uwagę 

Monika Borkowska
Koordynator kampanii Rowerowy Maj
tel. 58 526 81 26 
tel. kom. 513 535 156
rowerowymaj@gdansk.gda.pl
www.RowerowyMaj.eu
@RowerowyMaj


