Bike to School – O aluno mais ciclavel

O que é?
O desafio "aluno mais ciclável" é uma "competição" saudável, entre todos os alunos da
escola que usem a bicicleta para se deslocarem de casa para a escola e da escola para
casa de uma forma mais autónoma e saudável.
Queremos determinar como o nome indica, a equipa que mais vezes utiliza este meio
de transporte durante um período de tempo.
O desafio é aberto a todos os alunos.
Como funciona?
– Junta-te com os/as teus amigos/as e participa num desafio em equipa (5 pessoas
por cada equipa).
Não se esqueçam de escolher um nome para a vossa equipa.
– Inscrição é feita individualmente por cada membro da equipa.
Pode ser feita online em: http://tinyurl.com/jnadyw3
– Para quem não tem bicicleta, a YUPI dispõe de 20 bicicletas que podem ser
utilizadas para este desafio. Para quem utilizar bicicletas BUÉ o percurso é
contabilizado da seguinte forma: Sede YUPI – Escola - Sede YUPI;
- Dá-se prioridade aos primeiros inscritos sem bicicleta (condições para utilização
BUÉ: idade superior de 14 anos e pagamento de 2 Euro/ano relativos ao seguro civil).
– Registo de conta: o control dos percursos é feito através da assinatura diaria na
entrada da escola
– Diariamente cada participante recebe uma pregunta por email, sobre o Código da
Estrada e regras para pedalar em segurança. É necessário responder à pergunta
enviada por email todos os dias, caso não o faças perdes pontos.
–Vencedores: a equipa que no final do desafio contar com mais deslocações de
bicicleta: casa-escola-casa ou YUPI-escola-YUPI, vence o desafio. O prémio é um
intercâmbio Internacional para o grupo (viagens, alimentação, alojamento,
atividades…).
– A participação neste desafio é da inteira responsabilidade de cada ciclista . A YUPI
não se responsabiliza por qual dano durante o desafio.
Quando?
Inscrições: até 16 de Janeiro 2016
Desafío: De 25 de Janeiro até 19 de Fevereiro 2016 (segunda a sexta)
Onde?
Escola D.Sancho I, Vila Nova e Famalicão
Para mais detalhes podem passar pela sede da YUPI: Rua Henrique Nogueira, Loja 11, (Central
de autocarros) ou por email: bue@yupi.pt.

