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Pruszków, 2021-11-06 
 
 
 

Dyrektorzy Szkół w Warszawie 
 
 

Moje uszanowanie, 
 
 

Gorąco zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania komunikacyjnego do 
udziału w projekcie „Rajd Rowerowy WFistów 2021 – Promocja Karty Rowerowej”. Projekt realizowany 
jest na zlecenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, 
Komendą Stołeczną Policji – Wydział Ruchu Drogowego, Giant Polska i MIO Polska.  

Data projektu 22 listopada 2021 r., g. 9.30 – 15.00. 

Rajd będzie częścią obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Ruchu Drogowego. 
Rajdem będziemy promować konieczność posiadania karty rowerowej wśród uczniów szkół 
podstawowych. Coraz większa sieć dróg rowerowych w Warszawie usypia konieczność posiadania tego 
dokumentu. Dzieci nie uczą się zatem przepisów ruchu drogowego, jeżdżą rowerami po drogach bez 
znajomości reguł ruchu rowerowego. O brak tego dokumentu rozbił się nasz tegoroczny projekt 
„Półkolonie rowerowe – Mokotowskie Siodełko”. Na 80 uczestników tylko 6 posiadało kartę rowerową, 
nie mogliśmy ich zabrać na wycieczki, które zaplanowaliśmy.  

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody dla uczestników RRWF21 w postaci nawigacji rowerowych, 
plecaków, kosmetyków rowerowych, ale również bezpłatne kursy na kartę rowerową oraz wycieczki 
rowerowe dla klasy nauczyciela, który zwycięży w projekcie. Zadaniem nauczyciela będzie przejechać 
trasę rajdu o długości 15 km i zaliczyć wszystkie stacje rajdu na trasie oraz napisać testy z wiedzy zdobytej 
podczas rajdu, ukrytej pod kodami QR. Wiedza ta będzie dotyczyć ruchu rowerowego w Warszawie, 
inwestycji rowerowych w Warszawie, tegorocznych patronów jak Baczyński, Lem, kardynał Wyszyński. 
Kody QR to alternatywa to stacji realnych z racji pandemii.  

Uprzejmie proszę, aby nauczyciele mogli wziąć udział w projekcie bez konieczności pobierania 
urlopu. Liczba uczestników ograniczona pandemią do 54 osób. Zgłaszanie uczestnictwa może nastąpić 
jedynie poprzez formularz na stronie: https://zapisy.domtel-sport.pl/rajd-rowerowy-wfistow-2021-
v6626. W załączeniu przesyłam prezentację ogólną z trasą rajdu oraz regulamin.  

Dyrektorem Rajdu jest Pan Adam Sobieraj, dostępy pod telefonem 608.460.555 i adresem 
poczty elektronicznej: sobieraj@drogimazowsza.org 

 

 

Adam Sobieraj 

Prezes Zarządu Fundacji 

 


