
 V OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM  

 

E D Y C J A  2 0 1 6  

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

1. nazwa gminy (dokładna)  ............................................................... 

2. dane teleadresowe ............................................................... 

3. województwo  ............…………………………………………… 

4. gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska na prawach powiatu1 

5. liczba mieszkańców w gminie …………… 

 

I. Infrastruktura ułatwiająca przemieszczanie się rowerzystom: 

1. Drogi  rowerowe, długość w km ..........  (stan aktualny), w tym wybudowane w 2015 r. ……………. 

2016 r. ……………..  

2. stojaki na rowery, liczba ..........;  lokalizacja: Urząd Gminy, sklepy, restauracje, bary, stacja PKP  

i inne; w tym ustawione w 2015 r. ….. 2016 r. …... 

3. Szlaki rowerowe (oznakowane), długość w km  .........., wykaz szlaków, 

 w tym wytyczone w 2015 r. ………. 2016 r. ………..  

4. Miejsca postojowe na szlakach, tablice informacyjne, inne…….  w tym,  infrastruktura powstała 

w 2015 r. ………. 2016 r. ……..  

 

II. Czy miasto (gmina) współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami  – organizatorami 

imprez adresowanych dla rowerzystów? 

1. Jakim organizacjom udzielono wsparcia w latach (2014-2015), wymienić  je  

 .......................................................................................................................... 

2. W jakiej formie? 

 a/ rzeczowej (materiały krajoznawcze, poczęstunek, noclegi i in.) 

 .......................................................................................................................... 

 b/ finansowej, kwota w zł ..................(2015 rok) ………………. (2016 rok) 

  c/ innej, jakiej? .......................................................................................... 

 

III. Działania długofalowe dotyczące tworzenia, utrzymania i konserwacji infrastruktury dróg i 

szlaków rowerowych. 

1.  Kwota środków z budżetu gminy przekazanych, w ostatnich latach 2015-2016: 

 na wytyczenie nowego szlaku rowerowego ……………..........………………….. 

 nowej drogi dla rowerów …………………………………………………........….. 

 na odnowienie i utrzymanie istniejącej sieci dróg rowerowych i szlaków rowerowych 

…………………………………………………………………………. 

2. kwota przekazanych środków z budżetu gminy, w  2016 r.: 

 na wytyczenie nowego szlaku rowerowego …………………………………… 

                                                 
1
 Właściwe podkreślić 



 nowej drogi dla rowerów…………………………………………………………… 

 na odnowienie i utrzymanie istniejącej sieci dróg rowerowych  i szlaków rowerowych 

……………………………………………………………………………… 

IV. Działania podejmowane promocyjne zachęcające do uprawiania turystyki rowerowej na terenie 

Gminy i poza nią: 

1. wydawnictwa (przewodnik, mapa z przebiegiem szlaków, folder, ulotka (nakład, rok wydania) 

..................................................................................... 

2. imprezy lokalne  

a/ w 2015 r. (nazwa, liczba uczestników) ....................................................... 

b/ w 2016 r. (nazwa, liczba uczestników) ....................................................... 

3. imprezy w latach 2015 i 2016 (nazwa, liczba uczestników) o zasięgu:  

a/ powiatowym .............................................................................................. 

b/ wojewódzkim ............................................................................................ 

c/ krajowym  ................................................................................................. 

d/ międzynarodowym.  .................................................................................. 

4. informacja dla mieszkańców i turystów na stronach gminy i innych portalach (adres 

internetowe) ............................................................................................. 

V. Wskazanie konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów. 

      ……………………………………………………………………………………………………. 

V. Inne działania: ...................................................................................................  

 

 

Instytucja zgłaszająca: 

Nazwa …………………………………………… dokładny adres ……………………………. 

Osoba do kontaktu ……………………………………….., telefon………………………….. 

Adres e-mail……………………………… 

 

Miejscowość, data, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wypełniającej kartę oraz 

kontakt (tylko dla potrzeb Konkursu). 

 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z materiałami uzupełniającymi, dokumentującymi różne 

działania (mapy, foldery, fotografie) należy przesłać do 10 sierpnia 2016 roku (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Zarząd Główny, 

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 

z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 

 


