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tatursuraze ‘Do p ‘ce na bicykli 2019“
Č lánok1: Úvodné ustanovenie
Tento štatút urč uje pravidlá národnej súť aže s názvom „Do práce na bicykli 2019“
samosprávy, zamestnávateľ ova ich zamestnancov.

pre

Č lánok2: te su aze
Cieľ om súť aže je podporiť rozvoj trvalo udržateľ nej mobility v mestách, motivovat‘
samosprávy, aby na svojorn území vytvárali kvalitně a bezpeč népodmienky pre využívanie
bicykia na prepravu Po meste, motivovať zamestnávateľ ov, aby vytvárali vo svojich sídlach
podmienky pre bezpeč né utoženie bicykia, priestor na prezleč enie vrátane sociálneho
zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto
motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.
Č lánok3: Vyhlasovateľ a organizátor súť aže
1. Vyhlasovateľ omsút‘aže je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
2. Organizač nýrna odborným garantom súť ažeje Obč ianskacykloiniciatíva Banská Bystrica.
Č lánok4‘ Pravidlá súť aže
1. Zámerom súť ažeje motivácia samospráv, ktoré svojou registráciou na národnom webovorn
rtáli www. opracena icykli.eu pcYtvrdia, že
) urč iaosobu zodpovednú za koordináciu súť ažena lokálnej úrovni,
zabezpeč iapropagáciu súť ažena svoj ej webovej stránke,
zorganizuj ú vyhodnotenie súfaže a ocenenie vít‘azov na lokálnej úrovni.
2. Sút‘až je urč ená
omzamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súť aže
zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období Oo i do I. rnája 2019 ochádzať do práce na
bicykli a bu ú si o torn zapisovat‘ vysledky o registrač ného systému na webovej stránke
www.dopracenabicykli.eu.
Sút‘aže sa móžu zúč astnit‘aj tírny študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súfaže zaregistrujú a
tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2019 dochádzať do školy na bicykli a budú
si o tom zapisovať výsledky do registrač ného systému na webovej stránke
www.dopracenabicvkli.eu. Títo študenti musia v deň zač iatku kampane, t.j. 1.5.2019,
dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.
3. Do súť aže sa rnóžu prihlásit‘ tírny iba v tých mestách, ktorých samosprávy sú oflciálne
zaregistrované do sút‘aže podľ aČ l.4 bodu č . I.
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4. Do súť aže sa mů župrihlásiť i a timy, torých všetci Č lenoviasú zamestnancami
firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súť aže sa nemů žu
zapojiť jednotlivcialebo tírny, ktorých Č lenoviasú z rů znychorganizácií.
.

.

5. Do sút‘aže sa mů žuzapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oň ciálne
registrovanej samospráve, alebo majú v oflciálne registrovanej samospráve trvalé alebo
prechodné bydlisko.
6. ‘jeaen
m e ma
4 č lenov, ktori sú preukázateľ ne v č ase trvania súť aže
zamestnancami firmy, pod ktorej č ísloinIč oje tím do súť aže registrovaný. Zjednej firmy
mů žepochádzať ľ ubovoľ nýpoč ettímov. Každý tím musí mať minimálne 2 č leno ‚ najviac
však 4 č lenov.Študenti uvádzajú Ič ~Oškoly.
7. Každý súť ažiaci sa mů žedo súť aže zaregistrovať iba lx. Opakovaná registrácia bude
považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky timy, v ktorých je takýto súť ažiaci
zaregistrovaný, sa nebudú mů cťzaradiť do zlosovania o ceny.
8. Vyplnením prihiasovacieho formulára každý súť ažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať
pravidlá súť ažea najazdené kilometre bude nahlasovat‘ č estnea pravdivo.
9. Každý č lentím
31. mája 2019.

‘

a z práce na bicykli za každý deň od 1. do

Súť ažiacisi pri evidencii vyberá z týchto možností:
Do práce: cesta z miesta bydliska do zamestnania
Domov: cesta zo zamestnania do miesta bydliska
Po zvolení si smeru jazdy si súť ažiaci následne zvolí spů sobprepravy vo vybranom smere:
Bicykel, Pešo, MHD alebo Auto.
10. Do súť ažesa započ ítavajú
o prace a z prace. oč ítajúsa aj cesty cez víkend, ak
išlo o dni, keď súť ažiacimusel íst‘ do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2
súť ažnéjazdy.
11. Vozokilometre v rámci pracovného č asu t.j. „pracovně pochů dzky“sa nezapoč ítavajú
(boli by tým znevýhodnení súfažiaci, ktorí v pracovnom Č asezotrvávajú na jednom mieste a
neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).
—

12. Jednotlivci si mů žuzapisovat‘ evidenciu najazdených kilometrov a poč tujázd za seba
s možnost‘ami uvedenými v bode 9, prič omza kompletnú evidenciu zodpovedá wdOdiím‘i.

13. Evidenciu vrátane označ eniavšetkých j ázd aj voľ ných dní je potrebné eviaovať denne,
spätne je možná evidencia naj neskór dcr4
Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne
uviest‘ prej dené kilometre ani poč etj ázd.
.

14. V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súť aži bude posudzovať to, č iaspoň 2/3 všetkých
ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boll uskutoč nenéna bicykli, alebo súť ažiaci
najazdil poč assút‘aže minimálne 500 ki ome ov na Ic ku.

15. Organizátori/lokálni koordinátori súť aže si vyhradzujú právo navštíviť úč astníkasúť aže
na pracovisku s cieľ omoverenia jeho skutoč nejexistencie.
16. Každý súť ažiaci má právo svoju úč ast‘ v súť aži kedykoľ vek ukonč iť nahlásením
usporiadateľ oma jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na intemetovej stránke.
Č lánok5: Realizácia a termíny súť aže
Terminzač atiasúfažeje1. máj 2019.
.

2. Súť ažiacemesto:
štatutárny zástupca samosprávy zabezpeč í vypinenie registrač ného formulára v termíne
najneskór do 18. apríla 2019 na príslušnej webovej strás~ke súť ažewww.dopracenabicykli.eu.
Urč ímiestneho koordinátora súť aže, ktorý bude dohliadať na priebeh registrácie tímov na
lokálnej úrovni a na celkový priebeh súť aže.
Povinné údaje prihlasovacieho formulára za samosprávu sú:
názov mesta,
poč etobyvateľ ov,
meno štatutárneho zástupcu,
potvrdenie podmienok pre registráciu do súť aže,
potvrdenie súhlasu s pravidlami súť aže,
meno poverenej osoby zodpovednej za koordináciu sút‘aže na lokálnej úrovni (koordinátora),
kontaktné údaje koordinátora.
3. Sút‘ažiaci tím:
V termíne najneskór do 5.5.2019 sa zaregistruje na prihlasovacom online formulári
uverejnenom na príslušnej webovej stránke súť aže s uvedením požadovaných povinných
údajov (názov tírnu, názov spoloč nosti a Ič o,mená jednotlivých sút‘ažiacich, emailové
adresy a ď alšie kontaktnéúdaje)
4. Termín uzávierky súť ažeje 31.5.2019.

5. štatút súť aže je zverejnený na webovom sídle www.mindop.sk (v záložke Doprava
Cyklistická doprava a cykloturistika),
www.doyracenabicvkli .eu.
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webovej

stránke

súť aže

6. Po vyhodnotení súť aže v jednotlivých mestách zorganizuje vyhlasovateľ súfaže aj
slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni. Termín a miesto konania slávnostného
vyhodnotenia bude uverejnený na webovej stránke súť aže www.dopracenabicykli.eu, ako aj
na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR (www.mindop.sk). Mestá, ktoré sa
zapoja do súť aže,zverej nia túto informáciu aj na svoj ich webových stránkach.

Č lánok6: Súť ažnékategórie
1. Na národnej úrovni sa budú vyhodnocovať tn súť ažnékategórie:
ĺ ř azna
loč nosť + nasledujúce 2 v poradí (3 spoloč nosti) s najlepším celkovým
pniemerom umiestnení v týchto piatich ukazovateľ och:
1. Celkový poč etsúť ažiacichza spoloč nosť
2. Poč etsúť ažiacichs odjazdeným aspoň 1 kilometrom na bicykli
3. Poč etsúť ažiacichs aspoň 1 kilogramom ušetreného C02.
4. Celkový poč etodjazdených kilometrov na bicykli
5. Celkový poč etjázd na bicykli
á samospráva + nasledujúce 2 v poradí (3 samosprávy) s naj lepším celkovým
priemerom umiestneni v týchto štyroch ukazovateľ och:
1. Celkový poč etsút‘ažiacich za samosprávu
2. Poč etsúť ažiacich prepoč ítané úmemek poč tuobyvateľ ovdanej samosprávy
3. Poč etnajazdených kilometrov na bicykli prepoč ítané úmernek poč tuobyvateľ ovdanej
samosprávy
4. Poč etjázd na bicykli prepoč ítanéúmerne k poč tuobyvateľ ovdanej samosprávy
—

ou kategóriou bude tzv. rpvuusuvu kat~gótia. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden
súť ažiaci spomedzi všetkých sút‘ažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3ciest do práce a z práce
na bicykli v monitorovanom období, alebo poč assúť aže najazdili minim e
kilöme ov
na bicykli.
Na lokálnej úrovni sa budú vyhodnocovať tn súť ažnékategórie:

) v prvej súť ažnej kategórii budú súť ažiaci hodnotení na základe celkového poč tu
najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2019. Bude vybratý najlepší tím, ktorého
č lenoviaspolu najazdili v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, a najlepší
jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
b) v druhej súť ažnej kategórii budú súť ažiaci hodnotení na základe celkového poč tujázd
absolvovaných od 1. do 31. mája 2019. Bude vybratý najlepší tím, ktorého č lenoviaspolu
najazdili najvač ší poč etjázd do práce a z práce a naj lepší jednotlivec, ktorý v uvedenom
termíne najazdil najväč šípoč et ciestdo práce a z práce,

c) treť ou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden
súť ažiaci spomedzi všetkých súť ažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce
na bicykli v monitorovanom období, alebo poč assúť aže najazdili minimálne 500 kilometrov
na bicykli.
Č lánok7: Osobitné ustanovenia
1. Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dóvere, keď žecieľ om súť ažeje
predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. CieFom je posilniť vnímanie
cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku
každodennej individuálnej automobilovej doprave v mestách i obciach.
2. Mená tímov, poč etnajazdených kilometrov, ako aj mená súť ažiacich budú zverejnené na
webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
3. Kontakty na sút‘ažiacich (email, pripadne telefón) zverejnené nebudú a slúžia len pre
potreby organizátora súť aže.
4. Súhlasom so štatútom súť ažedávajú súť ažiacisúhlas s anonymným spracovaním získaných
dát o j azdách zapísaných v evidenč nomsystéme kampane organizátorom súť aže pre úč ely
vyhodnotenia súť ažea na tvorbu dopravných analýz.

5. Súhlasom so Štatútom súfaže dávajú súť ažiaci súhlas so spracovaním osobných údaj ov
v rozsahu uvedenom v dokumente „Ochrana osobných údajov“.
Č lánok8: Závereč néustanovenia
1. Tento štatút je schválený vyhlasovateľ omsúť aže.
2. štatútje zverejnený na www.mindop.sk a www.doyracenabicykli.eu.
3. Tento štatút nadobúda úč innosťdň omjeho podpísania.

V Bratislave dň a25. februára 2019

Peter Kluč ka,
národný cyklokoordinátor

.

