Програма заходів в рамках проекту

Мета проекту - популяризація та сприяння розвитку велосипедного руху на території
Сатанівської селищної об’єднаної територіальної громади, як альтернативи автомобільному
транспорту та розвитку велоінфраструктури для здорового способу життя.
Організація, яка втілює проект: Сатанівська селищна рада.
 04.09.2018 року «Прогулянка до пущі Відлюдника»
● Піший маршрут для 25 учнів школи (орієнтовно 8-11 класів).
✓
●
●
✓
•

07-11.09.2018 року «Організація роботи в закладах освіти»
Круглий стіл з вчителями та вихователями громади.
Оголошення конкурсу фотографій та малюнків.
14.09.2018 року «ПДР для волосипедистів»
Навчальні лекції в закладах освіти про права та обов’язки на дорозі для велосипедистів
(проводитиметься вчителями та вихователями).
✓ 18.09.2018 року «Квест для дітей»
● Квест «Лісові герої» для дітей від 5 до 9 років.

✓ Проведення Європейського тижня мобільності 2018 «Поєднуй та подорожуй»
1 день – 16.09.2018 року «Дорога для дітей»:
✓ Церемонія відкриття тижня ЄТМ, дитячого майданчика. Концертна програма.
✓ Опитування мешканців громади у формі анкетування «Що потрібно для щастя
велосипедисту/пішоходу?».
✓ Перегляд кінофільму «Летючий шотландець»/«Термінова доставка» під відкритим небом (в
парковій зоні).
2 день – 17.09.2018 року «День пішохода»:
✓ Інтерактивні навчальні тренінги в закладах освіти про права та обов’язки для пішоходів.
✓ Спортивні змагання в школах та садочках.
3 день – 18.09.2018 року «День велосипедиста»:
✓ Велопарад «Приїдь до школи на велосипеді!» та отримай винагороду.
✓ Тренінги про ПДР для велосипедистів.
4 день – 19.09.2018 року «Відмінний велосипедист»:
✓ Круглий стіл по написанню Програми з розвитку сталих видів транспорту в Сатанівській
селищній ОТГ.
✓ Лекції в закладах освіти на тему «Перша медична допомога».
✓ Проведення «іспиту» «На знання правил дорожнього руху для пішоходів», з врученням
посвідчень «Відмінний пішохід».
5 день – 20.09.2018 року «У пошуках скарбів»:
✓ Нагородження переможців конкурсу малюнків ««Зелений» транспорт очима дітей».

✓ Шкільний квест «У пошуках скарбів» для учнів 6-9 класів.
6 день – 21.09.2018 року «Веломандри Сатанівською громадою»:
✓ День без автомобіля.
✓ Офіційне відкриття велосипедного маршруту.
✓ Одноденний веломаршрут (33 км).
7 день – 22.09.2018 року «Всі на святкування до бобра на велосипеді»:
✓ Урочисте святкування «Зелене міні-містечко розваг для дітей».
✓ Оголошення переможців конкурсу «Фоторепортаж – я за сталі види транспорту».

