Zaproszenie do uczestnictwa
Międzynarodowy Maraton Rowerowy "Widzę! Mogę! Pomogę!" to rajd tandemowy
dla osób niewidomych, słabowidzących oraz widzących w wieku 18 – 25 lat, z
Niemiec, Polski i Ukrainy. Osoba widząca wraz z osobą z uszkodzeniem wzroku,
tworzą zespół tandemowy jako pilot i nawigator.
Wyruszamy z miasta Iwano-Frankiwsk na zachodniej Ukrainie, a następnie przez
Lwów oraz południową Polskę będziemy zmierzać do Berlina. Będziemy przejeżdżać
rowerami przez historyczne miasta ze wspaniałymi muzeami oraz przez tradycyjne
wioski leżące pośród urokliwych krajobrazów naturalnych.
Podczas trzytygodniowej podróży będziemy dyskutować nad działaniami, które mogą
sprawić, że nasze społeczeństwa staną się bardziej zintegrowane. Za pomocą
warsztatów oraz wydarzeń społecznych, postaramy się znaleźć odpowiedź na
pytanie – jak wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom różnych ludzi, tak żeby
różnorodność została zaakceptowana jako wartość dodana dla nas wszystkich.
Przez całą drogę z Iwano-Frankiwska do Berlina, będziemy zwiedzać zabytki oraz
odwiedzać instytucje kultury i sprawdzać, w jakim stopniu są one dostępne dla osób
z uszkodzeniami wzroku. Następnie będziemy się spotykać z przedstawicielami tych
instytucji, wyrażać swoje opinie na temat dostępności ich oferty i sugerować
udoskonalenia mające na celu zredukowanie barier.
Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym rajdzie oraz do podzielenia się z
nami różnorodnymi elementami swojej lokalnej kultury, takimi jak piosenki, tańce,
obyczaje oraz ciekawymi umiejętnościami, które mogą zainspirować innych. Mamy
nadzieję, że wspólna podróż będzie dla nas wszystkich źródłem niezapomnianych
przeżyć.
Miejsca dostępne dla każdego z krajów
4 miejsca dla osób w wieku 18 – 25 lat z zaburzeniami wzroku
4 miejsca dla osób w wieku 18 – 25 lat bez zaburzeń wzroku
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Kryteria uczestnictwa

Mile widziane

¨ Wiek: 18 – 25
¨ Miejsce zamieszkania: Niemcy,
Polska lub Ukraina (narodowość
nie ma znaczenia)
¨ Ubezpieczenie turystyczne
¨ Ważny paszport (w przypadku
obywateli UE wiza nie jest
wymagana)

¨ Zamiłowanie do sportu, a
zwłaszcza do jazdy na rowerze
¨ Podstawowa znajomość języka
angielskiego
¨ Umiejętność pracy w zespole i
gotowość do uczestnictwa w
zajęciach grupowych
¨ Otwartość wobec innych kultur

Uwaga: Pierwszeństwo będzie przyznane osobom, które chcą wziąć udział w całym
rajdzie. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych etapach rajdu.

Czas trwania całego rajdu
27.08. – 19.09.2019

Etapy
Ukraina
Polska
Niemcy

27.08. – 03.09.2019
04.09. – 11.09.2019
12.09. – 19.09.2019

Pokrywamy koszty dojazdu (do ustalonego limitu), noclegów, wyżywienia i zajęć grupowych.
Zakwaterowanie w schroniskach młodzieżowych i miejscach o podobnym standardzie.

Opłata za uczestnictwo 215,- PLN
(Dla mieszkańców Polski)

Więcej informacji i formularz uczestnictwa na stronie: www.velomarathon.org
Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) I Geschwister-Scholl-Straße 16 I 15517
Fürstenwalde I GERMANY
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