12.11.2015

BOX BIKE HELSINKI-HANKE
HAKEMUSOHJEET

Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot:
1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte.
Joukkueessa täytyy olla vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Jäsenten tulee olla
13-20-vuotiaita.
2. Miksi joukkueenne haluaa osallistua hankkeeseen ja mitä toivotte saavanne
hankkeelta (uusia kokemuksia, ystäviä, uuden harrastuksen)?
3. Minkälaiseen ja kenen käyttöön tehtävä tavarapyörä tulisi? Tavoitteena on, että
pyörästä olisi hyötyä ja iloa mahdollisimman monelle. Missä valmista pyörää
voitaisiin mahdollisesti säilyttää? Alueenne nuorisotalo, kirjasto, jokin muu, mikä?
4. Kertokaa meille alustavia ideoitanne minkälaisen tai näköisen haluaisitte
pyörästä suunnitella ja mitä toimintoja siihen haluaisitte. Mitä villimpi idea, sen
parempi! Polkemalla liikkuva leffateatteri? Jääkaappi-pakastinfillari?
Äänentoistoon ja valoshowhun keskittyvä bilepyörä? Antakaa palaa!

5. Alaikäisiltä (alle 18-v.) vaaditaan vanhempien allekirjoittama lupa osallistua
hankkeeseen sekä lupa kuvata ja käyttää kuvia hankkeen tiedotuksessa ja
markkinoinnissa. Kuvien käytöstä ja muista tärkeistä asioista kerrotaan tarkemmin
hankkeen säännöissä.
Mihin joukkue sitoutuu lähettämällä hakemuksen ja jos joukkue valitaan?
● Joukkue sitoutuu olemaan mukana hankkeessa alusta loppuun saakka,
tarkoittaen pyörän suunnittelusta ja rakentamisesta sekä lopulta
osallistumaan valmiin pyörän esittelyä varten järjestettävään lehdistö- ja
kutsuvierastilaisuuteen. Suunnittelua ja rakentamista tehdään kerran
viikossa, myöhemmin yhdessä sovittavina arkipäivinä alkaen n. klo
16.30-17, aina 2-3 tuntia kerrallaan.
● Joukkue sitoutuu osallistumaan Hepon katuajokoulutukseen sekä Pyöräpaja
ry:n pyöränhuoltokurssille

BOX BIKE HELSINKI
HANKKEEN SÄÄNNÖT
1. Hankkeen / kilpailun pääjärjestäjätaho
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri (LUP) ry
Y-tunnus:
0401270-3
Osoite:
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry, Mechelininkatu 36 A, 00260 Helsinki
Sähköpostiosoite: lup@luontoliitto.fi
Hankkeen virallinen sähköpostiosoite:
boxbikehelsinki@gmail.com
Luonto-Liiton Uudenmaan piiriä kutsutaan tästä eteenpäin termillä "Järjestäjä" tai
“järjestäjätaho”.
2. Muut kilpailun järjestäjätahot (aakkosjärjestyksessä)
Helsingin Polkupyöräilijät ry
Pyöräpaja ry
Muita järjestätahoja kutsutaan tästä eteenpäin termillä “Yhteistyökumppanit”.

3. Hanke/Kilpailu ja sen tavoitteet
Box Bike Helsinki on Luonto-Liiton Uudenmaan piirin pyöräaiheinen
ympäristökasvatushanke, jonka tarkoituksena on
1) tutustuttaa nuoria tavarapolkupyörän tarjoamiin liikkumis- ja
kuljetusmahdollisuuksiin,
2) opettaa nuoret pitämään huolta omista polkupyöristään ja sen myötä myös muista
tavaroistaan sekä
3) kerrata turvalliseen ja vastuulliseen pyöräliikenteeseen liittyviä asioita.
Hankkeeseen voi hakea mukaan nuorten helsinkiläisten itse muodostama joukkue, joka
lähettää Järjestäjälle vaaditun mukaisen hakemuksen hakuajan sisällä. Valittu joukkue
suunnittelee ja toteuttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppaneiden tuella kevään 2016 aikana
yhden tavarapyörän oman asuinalueensa nuorisotalon, kirjaston tai muun vastaavan tahon
kautta alueen asukkaiden yleiseen käyttöön,siten että tuo valittu taho vastaa hankkeen
päättymisen jälkeen pyörän kunnossapidosta ja lainaamiseen jne. liittyvistä käytännöistä.
4. Hakumenettelyn / Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä
Mahdollisuus hakea mukaan avautuu to 5.11.2015 ja sulkeutuu pe 4.12.2015 klo 23.59.
5. Kilpailuun eli hankkeeseen mukaan hakeminen ja hakemuksen sisältövaatimukset
Hyväksyttävän hakemuksen täytyy sisältää tietyt Järjestäjän määrittämät tiedot.
Tarkemmat tiedot löytyvät yltä hakemusohjeista. Katso myös kohta 6
“Osallistumiskelpoisuus….”.
Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kilpailuun hakemuksia, jotka eivät täytä
edellä mainittuja ehtoja.
6. Osallistumiskelpoisuus ja sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen, eli millä ehdoilla
joukkue voi lähettää hakemuksen
Hankkeeseen hakeminen ja hankkeeseen osallistuminen on ilmaista.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki helsinkiläiset 13-20-vuotiaat luonnolliset henkilöt pois
lukien Järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt tai heidän perheenjäsenensä. Alle
18-vuotiaat henkilöt tarvitsevat vanhempiensa luvan osallistuakseen.
Hakemuksen lähettävässä joukkueessa tulee olla vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä.
Järjestäjä toivoo joukkueen koostuvan useamman kuin yhden sukupuolen edustajista.
Hakemuksen lähettävä joukkue sitoutuu seuraaviin ehtoihin:
1. Joukkueen kaikki jäsenet osallistuvat jokaiselle suunnittelu- ja rakentamiskerralle
(tammi-toukokuu 2016, n. 2-3 h kerran viikossa). Sen lisäksi jäsenet osallistuvat
joukkueen valinnan jälkeiseen alkutapaamiseen sekä valmiin pyörän
julkistustilaisuuteen.
2. Joukkueen kaikki jäsenet käyvät läpi Helsingin Polkupyöräilijöiden vetämän
katuajo- ja liikennekoulutuksen sekä Pyöräpaja ry:n vetämän pyöränhuoltokurssin.

3. Joukkue ja sen jäsenet antavat luvan Järjestäjälle ja sen yhteistyökumppaneille
käyttää joukkueen hakemusta tai sen osaa hyödyksi hankkeeseen liittyvään
viestintään ja markkinointiin.

7. Voittajajoukkueen valitseminen ja valinnan julkaiseminen
Järjestäjän sekä hankkeen yhteistyökumppaneiden edustajista koottu ohjausryhmä tekee
hakuajan päätyttyä valinnan kaikkien hakemuksen lähettäneiden joukkueiden kesken.
Voittajille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti ja muille lähetetään tieto
sähköpostitse. Voitosta tehtävää uutista julkaistaan Järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden
verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
8. Markkinointilupa ja hakijoiden lähettämien tietojen käyttö
Järjestäjä ja muut hankkeen yhteistyökumppanit eivät lähetä hakijoille tai
voittajajoukkueelle kotiin postitse tai sähköpostitse minkäänlaista markkinointimateriaalia
järjestettävästä toiminnasta tai myytävistä tuotteista. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit
esittelevät toimintaansa voittajajoukkueen jäsenille hankkeen tapaamiskerroilla.
Hakijoiden ja voittajajoukkueen jäsenten yhteys- tai muita tietoja tarvitaan vain hankkeen
toimintaan liittyvässä yhteydenpidossa, eikä niitä luovuteta edelleen Järjestäjän ja
yhteistyökumppaneiden ulkopuolisten tahojen käyttöön ilman ko. henkilöiden, ja
alaikäisen ollessa kyseessä, heidän huoltajansa suostumusta. Henkilötietojen käsittelyssä
noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.
9. Kilpailun ja hankkeen järjestäjän vastuu ja vakuutusasiat
Hankkeeseen ja pyörän rakentamiskertoihin liittyy kevyttä puu- ja metallityötä, joka
painottuu pääasiassa valmiiksi työstettyjen osien kokoonpanoon. Vaativammat työvaiheet,
kuten metalliosien hitsaamiseen liittyvät tulityöt suoritetaan joko hankkeen
yhteistyökumppanin tai ulkopuolisen ammattitaitoisen ja työhön akkreditoitun henkilön
toimesta.
Hankkeeseen valitun joukkueen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja Suomen
Luonnonsuojeluliiton kautta.
10. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun ja lähettämällä hakemuksen osanottajat hakijat ilmoittavat
lukeneensa ja ymmärtäneensä yllä olevat sääntökohdat ja sitoutuvat noudattamaan näitä
kilpailun virallisia sääntöjä ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää
oikeuden kaikkiin muutoksiin.

