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Promocja stowarz yszen ia
Stowarzyszenie posiada zakupioną domenę www.rpswiat.pl oraz miejsce na
serwerze ODT.pl. Strona internetowa jest kroniką naszych dokonań oraz źródłem informacji o organizowanych rajdach rowerowych, imprezach i wycieczkach. Budowaliśmy pozytywne relacje z mediami lokalnymi jak i z też mediami
obejmującymi swym zasięgiem całe Pomorze. Udzielaliśmy wywiadów dla Radia Koszalin, Radia Gdańsk, gazet lokalnych: Głosu Pomorza, Powiat Słupski
i Teraz Słupsk. Nasze imprezy reklamowaliśmy na siedmiu rowerowych portalach internetowych oraz na ośmiu portalach o tematyce ogólnej. Przez cały sezon w miesięczniku APR Ziemia Słupska ukazywały się artykuły opisujące nasze rajdy wzbogacone zdjęciami.
Równolegle funkcjonuje strona na Facebooku, gdzie również możemy docierać
do osób zainteresowanych turystyką rowerową, jak i również nawiązywać kontakty ze stowarzyszeniami z Polski i zagranicy. Informacje o naszym stowarzyszeniu z każdym dniem pojawiają się na coraz większej liczbie portali oraz na
utworzonym forum.
W ramach współpracy z dziennikarzem Panem Marcinem Barnowskim Stowarzyszenie uzyskało możliwość zaprezentowania swojej działalności jak i reklamę opisując „Szlak zeppelinów” w książce Boskie Cygara. Sterowce z Jezierzyc.
W grudniu Stowarzyszenie podpisało umowę z Gminny Zespołem Ekonomiczno
- Administracyjno - Gospodarczym Szkół w Kobylnicy w ramach, której Członkowie otrzymają profesjonalne koszulki rowerowe reklamujące nasze Stowarzyszenie. Będziemy lepiej widoczni i rozpoznawalni w czasie rajdów.
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Organizacja rajdó w
Zestawienie ogólne:
1. długość łączna tras rajdów jednodniowych – 1946 km,
2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 996 km,
3. liczba uczestników, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w naszych rajdach – 460.
Liczba zorganizowanych rajdów:
1. wielodniowych – 2, w tym:
 wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego
 po wyspie Bornholm
2. jednodniowych – 36, w tym:
 dla początkujących (do 35 km) – 10
 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 13
 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 9
 dla wyczynowców (powyżej 86 km) – 4
Nasze rajdy posiadały oprócz rekreacji i odpoczynku, elementy edukacji w zakresie przepisów ruchu drogowego, ekologii oraz historii małej Ojczyzny.
Wzbogacaliśmy je spotykając się na szlaku z osobami, które w interesujący i
przystępny sposób opowiadały o ciekawostkach naszego regionu, między innymi podczas zwiedzania Twierdzy Ustka, Pasieki Wędrowna Barć, elektrowni
wodnych Skarszów Dolny oraz Krzynia, zabytków Słupska podczas Nocy Muzeów; wędrując Szlakiem Zeppelinów. Poznawaliśmy też tajniki żeglarstwa nawiązując współpracę ze Szkołą Żeglarstwa Magola. Nie ograniczaliśmy się do okolic Słupska, nie mniej wrażeń i emocji dostarczały rajdy wyjazdowe, wśród nich
wyprawa na Hel oraz rajdy po Ziemi Lęborskiej.
Szczegółowy wykaz rajdów:
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 1.04 – Oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego 2012 – "II poszukiwania wiosny ze Szprychą" – Swołowo
 14.04 – II rajd rowerowy "Między Słupią a Łupawą" – Zagórzyczki
 22.04 – Rajd rowerowy "Szprycha w poszukiwaniu Złotej Rybki" – biesiada przy grillowanej rybce
 29.04 – Majówkowy Rajd Rowerowy z Charlottą
 1.05 – II Majówka ze Szprychą – Czarne Wesele w Klukach
 3.05 – Rajd rowerowy – "Spotkanie z Hobbitami na wyprawie przez
mroczną puszczę"
 13.05 – Ze Szprychą w poszukiwaniu śladów Bismarcka – Warcino
 19.05 – II rajd z rowerami i jachtem – Jezierzany – impreza współfinansowana przez Miasto Słupsk
 19.05 – Nocny rajd rowerowy ze Szprychą – Noc Muzeów
 25.05 – 1.06 – Rajd rowerowy wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego
 9.06 – II rajd rowerowy – śladami usteckich bunkrów – impreza współfinansowana przez Miasto Słupsk
 16.06 – Rajd rowerowy "Ze Szprychą do Pasieki Wędrowna Barć" –
Krzemienica
 24.06 – Rajd rowerowy Aktywnie nad Słupią – nabierz kolorów – Lubuń,
współpraca ze ZMiGDRSiŁ
 30.06 – Rowerem do dębu Świętopełk – Lębork
 7.07 – Fajerwerkowy rajd rowerowy – Lech Fire Festival Ustka 2012 –
Ustka
 14.07 – Ze Szprychą na Rowokół – Smołdzino
 22.07 – Rajd rowerowy szlakiem zeppelinów – Jezierzyce
 28.07 – Ze Szprychą do latarni Czołpino
 1.08-8.08 – III rajd rowerowy po Bornholmie
 11.08 – Rajd rowerowy "Za chlebem do Ustki"
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 15.08 – I Ekologiczny Smołdziński Rajd Rowerowy "Jesteśmy Czyści"
 18.08 – Ze Szprychą między jeziorem a morzem – Rąbka – rajd wyjazdowy do Lęborka
 25.08 – II rajd go to Hel ze Szprychą
 1.09 – II rajd szlakiem elektrowni wodnych – Krzynia
 8.09 – Rowerem do Królewskiego Miasta Darłowa
 15.09 – Masa Krytyczna – NO FUNDS, NO FUN!
 18.09 – Rowerem dookoła Koszalina
 22.09 – Słupszczanie na rowery – Lasek Północny
 23.09 – III rajd rowerami między grzybami - VI Otwarte Mistrzostwa w
Zbieraniu Grzybów w Korzybiu
 29.09 – Ze Szprychą na Kaszuby
 6.10 – II rajd rowerowy do Twierdzy Ustka
 13.10 – Rowerem do zamku - Krąg
 14.10 – II rajd rowerowy na Pokopki Słupskie – Karżniczka
 20.10 – Gniewino i Jezioro Żarnowieckie
 27.10 – II rajd rowerowy do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej –
Lędowo
 3.11 – Zaduszki ze Szprychą
 1.12 – Mikołajkowy rajd ze Szprychą do Swołowa
Niejednokrotnie na rajdach spotykaliśmy się z innymi stowarzyszeniami propagującymi turystykę rowerową. Sezon 2013 będzie okazją do podjęcia współpracy w ramach organizacji wspólnych imprez.
W ramach podpisanej umowy z Miastem Słupsk realizowaliśmy zadanie publiczne „Promocja turystyki i aktywnego stylu życia” w postaci trzech rajdów,
na które otrzymaliśmy fundusze.
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Uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach, szkolen iach i w zespołach r obocz ych M iasta S łupsk
W miarę możliwości staraliśmy się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizacji pozarządowych organizowanych przez Miasto Słupsk jak i Centrum
Inicjatyw Obywatelskich. Naszym zadaniem było nabycie doświadczenia, zaznaczenie swojej obecności, przedstawienie swojego punktu widzenia w sprawach dotyczących rowerzystów, poznanie innych stowarzyszeń oraz nawiązanie
z nimi współpracy.
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Współpraca z organizacjam i, ins ty tucjami
Nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Lew Lębork, która zaowocowała wspólnymi rajdami po Ziemi Słupskiej i Ziemi Lęborskiej.
Jedną z ważniejszych inicjatyw było zawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Media Dizajn ze Szczecina. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji NO
FUNDS, NO FUN! organizując Masę Krytyczną Fundusze Europejskie i rowery
skracają drogę do kultury. Pozyskaliśmy 500 koszulek dla uczestników przejazdu ulicami miasta. Zaproponowaliśmy przeprowadzenie tej akcji również w Lęborku.
Dzięki podjętym działaniom już na początku sezonu 2012 nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Jako Stowarzyszenie byliśmy odpowiedzialni za organizację rajdu rowerowego w ramach
akcji propagowanej w województwie pomorskim – Aktywnie nad Słupią nabierz
Kolorów, w której uczestniczyli piesi, kajakarze oraz rowerzyści.
W ramach rozwijania działalności Stowarzyszenia nawiązaliśmy współpracę z:
 Miastem Słupsk
 Gminą Smołdzino
 Radą Osiedla Jezierzyce Osiedle
 Szkołą Żeglarstwa Magola
 Stowarzyszeniem Rowerowym "Lew Lębork"
 Klubem Miłośników Turystyki Rowerowej "Marysieńka" z Postomina
 Stowarzyszeniem Media Dizajn ze Szczecina
 Stowarzyszeniem Podróżników Crotos w Warszawie
 Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
 Agencją Promocji Regionalnej "Ziemia Słupska"
 Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
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 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 Muzeum Krainy w Kratę w Swołowie
 Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku
 Centrum Edukacji, Rekreacji i Promocji Miasta Słupska „Leśny Kot”
 Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie
 Panem Marcinem Barnowskim, dziennikarzem i autorem m.in. książki
Boskie cygara. Sterowce z Jezierzyc
 Panem Piotrem Sikorskim, dziennikarzem, fotografem, autorem tomików
z poezją
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Współpraca z e sponsorami
W ramach podpisanego porozumienia z producentem Extrawheel otrzymaliśmy
przyczepkę rowerową z sakwami, którą mogą wykorzystywać na rajdach nasi
Członkowie. Sezon rowerowy wzbogaciliśmy o różnego rodzaju gadżety rowerowe oraz nagrodę główną rower, który rozlosowywaliśmy wśród naszych
uczestników rajdów, a wszystko dzięki sklepowi Decathlon. Promocyjne przeglądy rowerów zapewnił nam sklep Kawisbike oraz Decathlon.
Promocję naszych imprez zapewnili nam:
 sklep rowerowy Kawisbike
 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 Agencja Promocji Regionalnej Ziemia Słupska
 sklep rowerowy Duet
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Sytuacja finansowa stowarz yszenia, źródła poz ysk anych środków:
1. Fundusze ze składek członkowskich

Działania stowarzyszenia są możliwe między innymi dzięki składkom członkowskim, do których uiszczenia są zobowiązani Członkowie. Z obowiązku
zwolnionych było 16 Członków. Rok 2012 zakończyliśmy z kwotą 1338,37 zł.
2. Wydatki na cele statutowe ze składek członkowskich oraz darowizn

Fundusze ze składek przeznaczyliśmy na zakup materiałów biurowych. Środki
na prowadzenie księgowości oraz na zakup serwera i domeny otrzymaliśmy
w ramach współpracy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
Otrzymane darowizny przeznaczyliśmy na realizację III rajdu po Bornholmie
w Danii. Między innymi na opłatę transportu, rejsów statkami, zakup wyżywienia

oraz zakup biletów do NaturBornholm.
3. Pieniądze pozyskane z innych źródeł

W ramach realizacji zadania publicznego Promocja turystyki i aktywnego stylu
życia w Słupsku otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umową na realizację imprez rowerowych. Między innymi na ubezpieczenie, zakup materiałów
reklamowych, plakatów, nagród rzeczowych oraz na wynagrodzenie.
Nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Słupsku w ramach, której otrzymaliśmy wynagrodzenie dla czterech instruktorów w zakresie przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz serwisu rowerowego. Przeprowadziliśmy zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy bezdomnych, zakończone wspólnym rajdem
i ogniskiem.
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Zestawienie danych o cz łonkach stowarz yszenia
Rok 2012 rozpoczęliśmy działalność w liczbie 29 Członków, ale już zakończyliśmy mając w swoich szeregach 70 osób.
Zestawienie szczegółowe na dzień 31 grudnia 2012 r.:


Członkowie Zwykli – 65, w tym:
o

kobiet – 35

o

mężczyzn – 30



Członkowie Honorowi – 5



średnia wieku Członków Zwykłych – 41,7.



w ciągu roku nastąpił przyrost Członków o ponad 241 %.

Działania mające na celu pozyskanie nowych Członków chętnych do wspierania
stowarzyszenia będziemy kontynuować w 2013 r..
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagali nam w realizacji celów, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie. Dziękujemy zaprzyjaźnionym organizacjom,
sponsorom, instytucjom samorządowym oraz Prezydentowi Miasta Słupska Panu Maciejowi Kobylińskiemu za wspieranie naszych działań, za dobre słowo.

Członkowie Zarządu:

Prezes

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