ŻEGNAMY ZIMĘ – WITAMY
WIOSNĘ!!!
WSPÓLNIE DBAMY
O ŚRODOWISKO!!!
NA ROWERZE!!!
Już po raz czwarty!!!

Rada Rodziców przy SP1 w Zielonce serdecznie zaprasza
nauczycieli oraz uczniów (wraz rodzicami/opiekunami) do
aktywnego powitania wiosny 2017 „na sportowo” w sobotę
1 kwietnia 2017 r. !!! O godzinie 10:00 wyruszamy spod
budynku szkoły przy ul. Staszica 56 i zmierzamy na Glinki!
Zbiórka odbywad się będzie już od godz. 9:30.




Każdy uczestnik przejazdu musi posiadad sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialnośd i obowiązane są do zachowywania się
w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
Pamiętamy, że przejazd to nie wyścig. Jedziemy tak, by wszyscy, niezależnie od wieku i kondycji, mogli nadążyd. Staramy się
utrzymywad prędkośd 10-12 km/h (szczególna odpowiedzialnośd spoczywa na jadących na czele), nie przyspieszamy i nie
hamujemy gwałtownie (co powoduje rozrywanie peletonu, szczególnie w momencie zmiany szerokości jezdni);

Na miejscu zakasujemy rękawy i wspomagamy Koło
Wędkarskie nr 23 Zielonka w sprzątaniu okolic Glinianek!
Dla wszystkich „pomocnych rąk” jest przewidziany ciepły
posiłek!!!
Akcja ma na celu:
powitanie wiosny 2017 wspólnie i na powietrzu!!!
promowanie zdrowego i rodzinnego sposobu
na spędzenie czasu wolnego!!!
pokazanie, że szlaki rowerowe są nam potrzebne!!!
wzbudzenie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności
za środowisko naturalne!!!
Dzieci i młodzież zapraszamy pod opieką dorosłych i koniecznie
w kasku!!!

*Gdyby pogoda zawiodła (deszcz/śnieg/mróz) informacja o tym, czy przejazd się odbędzie zostanie
umieszczona na stronie szkoły do godz. 9:00!!!





Każdy uczestnik przejazdu musi posiadad sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialnośd i obowiązane są do zachowywania się
w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
Pamiętamy, że przejazd to nie wyścig. Jedziemy tak, by wszyscy, niezależnie od wieku i kondycji, mogli nadążyd. Staramy się
utrzymywad prędkośd 10-12 km/h (szczególna odpowiedzialnośd spoczywa na jadących na czele), nie przyspieszamy i nie
hamujemy gwałtownie (co powoduje rozrywanie peletonu, szczególnie w momencie zmiany szerokości jezdni);

