
DO ŠKOLY NA KOLE 2023
Souhlas rodičů a informace k účasti školáků v rámci výzvy Do školy na kole

Vážení rodiče, studenti a studentky,

(jméno školy) se i letos zapojuje do celostátní výzvy Do práce na kole, jejímž cílem podpora
bezmotorové dopravy lidí do práce a do škol. Ve výzvě nejde jen o zvolený dopravní prostředek, ale i
o zážitky, setkání a zkušenosti, které cesta na kole, koloběžce či jenom chůzí či poklusem přináší.
Účast je dobrovolná, jaký způsob dopravy si člověk zvolí, je na něm. Možná je i kombinace
dopravních prostředků nebo vyrazit na kole či pěšky jen někdy.

V případě, že se školáci chtějí zaregistrovat a zkusit (třeba jednou, nebo každý den) v průběhu
května bezmotorovou dopravu do školy nebo kombinaci například vlaku a kola, potřebují k tomu
souhlas rodičů (viz níže)  s jejich zapojením do výzvy.

Studentům a studentkám nabízí pořádající spolek AutoMat v rámci Do školy na kole slevu 60 % na
startovné. Za něj dostanou ročníkové tričko z biobavlny, možnost zapisovat si, kolik urazili kilometrů a
kudy jeliva případně i vyhrát řadu zajímavých cen. To hlavní ale asi jsou hezké chvíle na kole, pěšky
cestou do školy a posílení fyzičky. Více info o Květnové výzvě na www.dopracenakole.cz.

Jak na to?
1. Registrace probíhá zde: https://dpnk.dopracenakole.cz. (Pokud jste již registrování, stačí se

přihlásit.)
2. Po zadání e-mailu potvrďte odkaz přes e-mail.
3. Vyplňte osobní údaje.
4. „Přidejte se k týmu“ > zde v kolonce „Společnost“ zadejte jméno naší školy.
5. Z  nabídky vyberte adresu.
6. Vyberte tým nebo založte nový.
7. Vyberte velikost trička.
8. Přejděte k platbě, vyberte platbu voucherem a zadejte kód. Odečte se vám sleva 60 %,

zbytek částky doplaťte způsobem, který vám vyhovuje.
9. A pak už jezdíme, chodíme, běháme, zapisujeme jízdy - max. 8 dní zpětně 🙂

Radost z jízdy nejen na kole za školní tým přeje,

http://www.dopracenakole.cz
https://dpnk.dopracenakole.cz


Souhlas s účastí v Do školy na kole 2023

Souhlas s účastí školáků (název školy) ve výzvě Do práce na kole 2023 (účast je
dobrovolná).

V případě že chcete, aby se Vaše dítě registrovalo, vyplňte online registrační
formulář https://dpnk.dopracenakole.cz (popsáno výše) a přineste během týdne
od 3. do 7. května 2023 podepsaný tento souhlas. Pokud registraci nechcete, nic
nemusíte vyplňovat.

Souhlasím s registrací a se zapojením své dcery/ svého syna
……………………………………………………………. (uvést jméno)
do Květnové výzvy Do školy na kole v průběhu května 2023.

Jméno zákonného zástupce:

Podpis zákonného zástupce:

Jméno studenta / studentky:

https://dpnk.dopracenakole.cz

