BASES 1ª LIGA CAMIÑO ESCOLAR SEGURO “PEGADAS”2021

Este ano imos realizar en Narón a primeira liga de camiño escolar seguro “Pegadas”. Para este
campionato contamos con : CEIP A Solaina, CEIP Virxe do Mar, CEIP Piñeiros, CEIP A Gándara,
CPR Santiago Apóstol, CPR Jorge Juan e CEIP Ponte de Xubia.
A liga comeza o día 19/04/2021 até o 18/06/2021 (ambos inclusive).
Poderán participar todos aqueles escolares matriculados nos centros (infantil, primaria,
secundaria, ciclos), así como docentes.
Cada semana o equipo de Educación Viaria contabiliza os adhesivos de cada colexio. O que
obteña máis adhesivos ao longo do campionato será o colexio gañador.
Haberá premios para os colexios con máis puntuación. Os premios serán colectivos para que
poida gozar deles todo o centro .

PROCEDEMENTO
Para poder participar na liga todos os nenos e nenas deberán acudir ao centro escolar en bicicleta,
patinete, patíns, correpasillos, etc…, ou calquera tipo de vehículo de mobilidade persoal que non
sexa coche.
Os vehículos nos que acudan os alumnos ao colexio poderá quedar no aparcadoiro deste ou que
os pais e as nais do alumnado llo leven de volta á súa casa.
Poden participar todos aqueles que percorran un mínimo de 250 metros en calquera vehículo dos
mencionados.
Unha vez que os nenos e nenas chegan ao colexio, no interior da súa aula atoparán uns adhesivos
que terán que pegar nun panel (un adhesivo por día sempre que acudan en patinete, bicicleta, a
pé ou outro tipo de vehículo que non sexa coche). Estes adhesivos e paneis serán achegados por
Educación Viaria do Concello de Narón.
O sistema de clasificación será calculado segundo a porcentaxe do número de alumnos
matriculados no colexio e o numero de participantes da liga ao longo do campionato.
Controlásese en cada colexio que os/as alumnos/as acudan ao colexio nos medios
anteriormente fixados.
Terase en conta cando se finalice o campionato as penalizacións postas ao longo da liga

