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Bine ați venit!

Suntem încântați că municipalitatea dumneavoastră dorește să participe la CICLISM ÎN ORAȘ - cea mai mare 
campanie din lume pentru continuarea promovării mersului pe bicicletă și care contribuie la protejarea climei și 
la îmbunătățirea calității vieții.

La baza succesului acestei campaniei stă o cooperare fiabilă: 
Noi furnizăm întreaga infrastructură IT (inclusiv aplicația CICLISM ÎN ORAȘ), împreună cu o gamă diversă de 
resurse complementare necesare departamentelor de Relații publice și Suport, și rămânem, de asemenea, 
întotdeauna la dispoziție pentru orice servicii de consiliere necesare susținerii campaniei. 
Dumneavoastră implementați campania la nivel local, în funcție de nevoile dumneavoastră, organizați înscrierile, 
încurajați participarea locală a cetățenilor și acționați ca centru local de contact. În paginile următoare veți afla 
cum să faceți acest lucru - și multe altele. 

Lista de verificare CICLISM ÎN ORAȘ este destinată tuturor municipalităților nou-venite, noilor coordonatori 
CICLISM ÎN ORAȘ și tuturor celor care doresc să parcurgă dintr-o privire tot ceea ce trebuie făcut.

Am organizat informațiile în ordine cronologică și le-am împărțit în trei secțiuni: ❶ Pregătirea campaniei,
❷ Implementarea campaniei și ❸ Urmărirea campaniei. Procedura pe care o descriem are doar caracterul 
unor recomandări. Dimensiunea campaniei depinde în totalitate de condițiile locale (mărimea municipalității, 
bugetul campaniei etc.). 

După caz, vom face trimitere la documente și site-uri web utile, unde puteți găsi explicații, instrucțiuni și sfaturi 
suplimentare. Vă permite să pregătiți implementarea campaniei CICLISM ÎN ORAȘ pas cu pas.

Vă dorim o lectură plăcută și mult succes în campania locală CICLISM ÎN ORAȘ!
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Pentru început, să ne îndreptăm atenția către etapa de pregătire a campaniei. Cum vă puteți înscrie 
municipalitatea pentru CICLISM ÎN ORAȘ? Ce resurse ar trebui să planificați pentru această campanie? Și 
care sunt aspectele importante pe care trebuie să le luați în considerare în strategia dvs. de comunicare și 
relații publice? Aflați mai multe aici!

Condiții de participare

•   Orice municipalitate (oraș, localitate, district rural etc.) din întreaga lume poate participa la campanie.

•  În timp ce o hotărâre a consiliului municipal nu este obligatorie, este necesar un acord oficial al autorităților 
locale (de exemplu, al primarului sau al consiliului local).

•  Municipalitatea trebuie să desemneze cel puțin o persoană care să acționeze ca mediator între Alianța 
pentru Climă, cicliști și presa locală (coordonator local).

•  Acest coordonator local este responsabil de pregătirea, implementarea și urmărirea campaniei locale 
CICLISM ÎN ORAȘ.

Informații despre campania CICLISM ÎN ORAȘ

•   Consultați informații online despre campanie, reguli de participare și alte idei pentru campania dvs. locală: 
ciclism-in-oras.org/resurse.

•  Abonați-vă la buletinul informativ CICLISM ÎN ORAȘ pentru a primi actualizări periodice ale campaniei (de 
exemplu, referitoare la oportunitățile de finanțare și la diverse evenimente recente). Coordonatorii locali sunt 
adăugați automat pe lista de corespondență atunci când municipalitatea lor este înregistrată. Vă rugăm să 
rețineți că buletinul informativ este disponibil doar în limba germană.

Revizuiți-vă resursele

Resurse personale

•   Vă recomandăm să planificați, în medie, aproximativ cinci ore de lucru pe săptămână pentru o perioadă de 
aproximativ patru luni. 

•   Ce sarcini organizatorice (de exemplu, relații publice, design grafic, asistență acordată cicliștilor) pot fi 
realizate la nivel intern și care sunt activitățile pe care ar fi mai bine să le externalizați?

•   Aveți grijă să informați departamentele sau agențiile implicate - atât interne, cât și externe - în timp util și să 
le coordonați îndeaproape.

•   Vă rugăm să nu planificați nicio vacanță în timpul campaniei sau în perioada de grație de după aceasta - sau 
desemnați un înlocuitor potrivit pe care să îl puteți informa cu mult timp înainte.

SECȚIUNEA 1
Pregătirea campaniei
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Resurse financiare

•   Consultați ciclism-in-oras.org/inregistrare pentru tarifele de participare actuale. Aici veți găsi, de asemenea, 
detalii despre oportunitățile de finanțare.

•   Orașele/comunitățile care sunt înregistrate de către districtul/regiunea lor rurală și care desfășoară 
campania în aceeași perioadă plătesc un tarif redus de participare.

  •   Așadar, credem că merită să coordonați perioada de campanie locală din districtul/regiunea dumneavoastră 
rurală. Vizitați ciclism-in-oras.org/inregistrare pentru consultarea condițiilor.

•   Care este bugetul stabilit pentru campanie (de exemplu, pentru activități specifice, PR etc.)?

•   Găsiți sponsori și parteneri care să sprijine financiar campania, care să contribuie cu premii și să se implice 
în campanie.

Rețea

•   Creați o rețea cu părțile interesate, cum ar fi o asociație națională de ciclism, Agenda21, un departament 
municipal responsabil cu spațiile verzi, un birou de turism, departamentele de relații publice și de 
comunicare, societatea civilă etc., pentru a atribui sarcini și a beneficia de energia pozitivă a acestora.

Înregistrare

•   Dacă intenționați să participați la CICLISM ÎN ORAȘ prin intermediul districtului/regiunii rurale, atunci 
districtul/regiunea rurală trebuie să vă înregistreze! Numai în acest fel orașul/comunitatea dumneavoastră 
poate beneficia de tarifele forfetare reduse pentru participarea la CICLISM ÎN ORAȘ. Nu uitați să furnizați 
datele de contact ale coordonatorului local din districtul/regiunea rurală.

•   Folosiți formularul online disponibil pe ciclism-in-oras.org/inregistrare pentru a vă înregistra. NB: această 
înregistrare este obligatorie - tarifele se vor aplica în consecință!

•   Determinați ce categorii speciale doriți să setați pentru ca acestea să poată fi selectate de echipe în 
momentul înscrierii. 

•   De asemenea, puteți comanda pliante și postere cu informații generale despre CICLISM ÎN ORAȘ, precum 
și alte produse în timpul înregistrării. Dacă districtul/regiunea rurală vă înregistrează, acestea pot comanda 
pliante și afișe în numele dumneavoastră. Asigurați-vă că îi informați în prealabil cu privire la cantitățile 
dorite. Vă rugăm să rețineți că pliantele tipărite sunt disponibile doar în limba germană. 

•   Este posibil să vă înregistrați până în septembrie inclusiv, dar cele 21 de zile de CICLISM ÎN ORAȘ trebuie să 
se încheie până la data de 30 septembrie.

• Înregistrați-vă VEDETA(ELE) PE BICICLETĂ. Pentru mai multe informații, consultați ciclism-in-oras.org/
vedete-pe-biciclete.

Relații Publice

•   Dacă doriți, puteți stabili teme (de exemplu, siguranța rutieră, infrastructura de ciclism, bicicletele de 
transport, deplasarea la serviciu etc.) și puteți defini grupuri țintă. Indicați categoriile speciale pe care le-ați 
ales în momentul înregistrării sau în fila „Gestionați municipalitatea”. 
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LISTA DE VERIFICARE ❶
Pregătirea campaniei

Obțineți acordul pentru a organiza CICLISM ÎN ORAȘ în municipiul 
dumneavoastră
Revizuirea resurselor umane și financiare
Numirea unui coordonator local
Depuneți o înregistrare obligatorie, fie prin intermediul orașului/
comunității sau prin intermediul districtului/regiunii rurale
Specificați categoriile speciale pentru echipe
Comandați pliante și postere în formularul de înregistrare
Atribuiți sarcini de îndeplinit pe plan intern și extern
Creați o rețea cu părțile interesate locale
Stabiliți obiective tematice
Abordați grupurile țintă și factorii relevanți de multiplicare
Configurați subpagina municipală pe www.ciclism-in-oras.org
Organizați o festivitate de lansare 
Planificați activități și evenimente specifice
Creați și distribuiți materiale informative
Înregistrați VEDETA(ELE) PE BICICLETĂ și încărcați declarația 
(declarațiile) și fotografia (fotografiile) acestora

•    Abordarea grupurilor țintă și a factorilor relevanți de multiplicare.
 • consiliu  municipal
 •   instituții, companii, asociații, instituții de învățământ, instituții de sănătate etc.
 •   cetățeni locali
 •   susținerea unor celebrități (sportivi locali, muzicieni etc.)
 •   parteneri media: presa locală, posturile de radio și televiziune (locale) etc.

•   Fiecărei municipalități i se atribuie o subpagină pe city-cycling.org pentru afișarea datelor de contact, a 
fotografiilor, felicitărilor, informațiilor despre evenimente etc. Folosiți-o pentru comunicare și asigurați-vă 
că o mențineți mereu actualizată! De asemenea, o puteți utiliza pentru a direcționa utilizatorii către site-ul 
dumneavoastră web municipal.

•   Planificați o festivitate de lansare, activități și evenimente specifice. 

•   Ambasadorul nostru CICLISM ÎN ORAȘ își planifică întotdeauna turul la începutul anului. Dacă doriți ca 
acesta să vă viziteze municipalitatea, vă rugăm să ne contactați cu mult timp înainte - mai precis, încă din 
primăvară.1 Pentru mai multe informații, luați legătura cu echipa CICLISM ÎN ORAȘ. 

•   Crearea și distribuirea de materiale informative (ciclism-in-oras.org/resurse).



Este timpul să pedalezi! Este foarte important să fiți la dispoziția cicliștilor din municipiul dumneavoastră 
în timpul campaniei locale, să continuați să încurajați oamenii să participe și să vă asigurați că toți 
kilometrii sunt înscriși în jurnalul de kilometri parcurși, cât mai curând posibil.

Continuați activitatea de RP!

• Actualizați în mod regulat informațiile de pe subpagina dvs. municipală și verificați dacă acestea sunt 
corecte.

•  Informarea presei locale (anunț prealabil, lansarea campaniei, actualizare intermediară, încheierea 
campaniei); 

•  Faceți publicitate pentru CICLISM ÎN ORAȘ prin intermediul conturilor de socializare ale municipalității 
dumneavoastră (de exemplu, Facebook, Twitter, Instagram).

•  Afișați pliante și postere în locuri foarte frecventate.

•  Aveți o VEDETĂ PE BICICLETĂ? Obțineți ajutorul acesteia pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la 
campania locală.

•  Nu uitați de cicliști! Contactați-i prin e-mail - pentru a-i motiva, pentru a-i informa cu privire la evenimentele 
locale CICLISM ÎN ORAȘ, pentru a le prezenta rezultatele intermediare și finale sau pur și simplu pentru a le 
mulțumi. Din baza de date pot fi exportate diverse liste de corespondență. 

Sprijin pentru cicliști

•  Sunteți persoana de contact locală pentru cicliștii din municipiul dumneavoastră. Răspundeți la orice 
întrebări pe care le-ar putea avea și oferiți asistență, după caz. În cazul în care nu îi puteți ajuta, puteți 
contacta echipa CICLISM ÎN ORAȘ pentru asistență.

Gestionați-vă municipalitatea în timpul celor trei săptămâni ale campaniei

•  Vă vom trimite datele de conectare după ce municipalitatea dvs. va fi înregistrată.

•  Reamintiți în mod regulat cicliștilor să își înregistreze kilometrii (aveți posibilitatea de a genera liste de 
difuzare în acest sens).

•  Verificați dacă echipele, echipele secundare și declarațiile căpitanilor de echipă nou înregistrate conțin nume 
sau conținut ofensator. Veți fi notificat automat prin e-mail cu privire la noii cicliști și la mesajele primite.

SECȚIUNEA 2
Implementarea campaniei
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Ce este o VEDETĂ PE BICICLETĂ?
O VEDETĂ PE BICICLETĂ este o personalitate publică care arată cum poate fi folosită bicicleta ca mijloc de transport 
zilnic. Aceasta nu are voie să folosească mașina pe parcursul celor 21 de zile ale campaniei. În fiecare săptămână, aces-
tea relatează experiențele lor pe blog. Obțineți sprijinul VEDETEI(LOR) dvs. PE BICICLETĂ pentru a promova campania și 
convingeți presa locală să relateze eforturile lor.



•  Creați conturi de utilizator și introduceți kilometrii și numărul de trasee pentru cicliștii care nu au acces la 
internet; colectați săptămânal jurnalele de înregistrare a kilometrilor parcurși.

•  Selectați categoriile speciale disponibile pentru municipalitatea dumneavoastră, cum ar fi școli, companii 
sau cluburi, astfel încât echipele să poată fi înscrise în categoria specială corespunzătoare.

• Verificați în mod regulat înregistrarea informațiilor privind:

 • Traseele echipelor și ale persoanelor și întrebați cum au fost realizați kilometrii.

 • numărul de cicliști: uneori, kilometrii pentru mai multe persoane sunt înregistrați într-un singur cont,
   dar numărul de cicliști nu este ajustat în setările contului.

 •  Consilierii municipali: Sunt aceștia cu adevărat consilieri municipali aleși cu drept de vot iar 
aceștia înregistrează doar kilometrii parcurși de ei înșiși? Verificați înscrierile consultând o listă 
a consilierilor municipali, deoarece procentul de consilieri municipali participanți la campanie 
este foarte important pentru desemnarea câștigătorului pentru categoria „Cel mai activ consiliu 
municipal local în ciclism”.

• Cicliștii nu pot valida ei înșiși înregistrările care depășesc un număr neobișnuit de kilometri (peste 300 km pe    
cursă); aceștia trebuie să vă contacteze prin e-mail. În cazul în care datele privind kilometrii sunt plauzibile, 
dumneavoastră, în calitate de coordonator local, puteți face această înregistrare în numele ciclistului.

Gestionarea municipiului dumneavoastră în perioada de grație

• Perioada de grație durează o săptămână pentru cicliști și două săptămâni pentru coordonatori.

• Kilometrii pot fi introduși retroactiv atâta timp cât au fost parcurși în timpul campaniei de trei săptămâni.

• Noile conturi de utilizator pot fi create numai de către coordonatori în timpul perioadei de grație.
 
• După încheierea perioadei de grație, nu mai sunt posibile înregistrări sau modificări.
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Ce este o echipă secundară?
Pentru a face competiția și mai interesantă, cicliștii au acum posibilitatea de a forma echipe secundare (de exemplu, pentru 
departamentele individuale ale companiilor sau clasele școlare) în cadrul echipei lor principale (companie, școală, autoritate 
publică, club etc.). Kilometrii contează atât pentru echipa secundară, cât și pentru echipa principală. Rezultatele echipelor 
secundare pot fi comparate în secțiunea „Echipa mea” după conectare. Echipele principale se reunesc din nou pentru a concura 
în competiția generală, de aceea rezultatele echipelor secundare nu sunt afișate pe subpagina municipală.
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Verificați dacă informațiile dvs. de conectare funcționează
Reamintiți-le participanților în mod regulat despre kilometrii parcurși 
și despre traseele efectuate.
Revizuiți periodic noile echipe
Creați conturi de utilizator pentru cicliștii care nu au acces la 
internet, colectați jurnalele de ciclism și înregistrați kilometrii 
parcurși de aceștia
Indicați categoriile speciale
Revizuiți periodic înscrierile echipelor, ale persoanelor și ale 
consilierilor locali care înregistrează mulți kilometri, precum și 
numărul de cicliști. 
Actualizați în mod regulat subpagina dvs. municipală
Actualizați periodic statisticile privind rezultatele CICLISM ÎN ORAȘ
Faceți publicitate campaniei în presa locală și pe rețelele de 
socializare
Distribuiți în mod regulat pliante și afișe
Trimiteți un e-mail cicliștilor pentru a-i încuraja să se implice
Reamintiți cicliștilor perioada de grație

LISTA DE VERIFICARE ❷
Implementarea campaniei



Până acum ați pedalat cât mai mulți kilometri posibili cu echipele din municipalitatea dvs. pe o perioadă 
de trei săptămâni. Acum este timpul să analizați kilometrii înscriși în jurnalul de parcurgere a kilometrilor, 
să sărbătoriți rezultatele la o festivitate locală de închidere și să începeți să planificați campania de anul 
viitor.

Revizuiți pentru ultima dată următoarele:

•  Înscrierile echipelor și ale persoanelor care înregistrează mulți kilometri. Dacă este necesar, întrebați-i cum 
au reușit să parcurgă distanțe atât de mari.

•  Numărul de cicliști: uneori, kilometrii pentru mai multe persoane sunt înregistrați într-un singur cont, dar 
numărul de cicliști nu este ajustat în setările contului.

•  Consilierii locali: sunt ei cu adevărat consilieri aleși cu drept de vot? Iar aceștia își înregistrează doar proprii 
kilometri? Dacă este necesar, comparați înregistrările cu o listă a consilierilor locali.

Relații Publice

•  Planificați o festivitate de închidere. Aruncați o privire pe documentul care oferă sugestii municipalităților, 
disponibil pe ciclism-in-oras.org/resurse. 

•  Comunicați rezultatele și finalul campaniei în presa locală și pe canalele de socializare. Vă rugăm să rețineți 
că rezultatele oficiale vor fi anunțate doar în cadrul ceremoniei de premiere organizate de Alianța pentru 
Climă.

•   Participați la festivitatea de închidere a campaniei CICLISM ÎN ORAȘ organizată de Alianța pentru Climă, 
în cadrul căreia se sărbătorește succesul campaniei, iar municipalitățile câștigătoare sunt felicitate (și 
premiate!).

Evaluare

•    Ce a mers bine și ce ați dori să faceți diferit anul viitor?

•    Țineți cont de faptul că știrile despre CICLISM ÎN ORAȘ trebuie să se răspândească mai întâi în 
municipalitatea dumneavoastră! Probabil că va fi nevoie de mai mulți ani de participare la CICLISM ÎN ORAȘ 
pentru ca aceasta să se transforme într-o campanie majoră în municipalitatea dumneavoastră.

Campania viitoare începe înainte de campanie

•    Salvați rezultatele campaniei CICLISM ÎN ORAȘ pe serverul dvs. local, astfel încât, de-a lungul anilor, să aveți 
cifre comparative. Ștergeți toate datele personale ale cicliștilor colectate prin campania CICLISM ÎN ORAȘ 
(titlu, nume, prenume și adresă de e-mail) care sunt mai vechi de 2 ani.

SECȚIUNEA 3
Urmărirea campaniei
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Revizuiți încă o dată toate intrările
Verificați statutul consilierilor locali
Comunicați rezultatele finale și încheierea campaniei
Organizați o festivitate locală de închidere 
Salvați local rezultatele municipalității dumneavoastră
Evaluați campania locală

LISTA DE VERIFICARE ❸
Urmăriți campania
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Participarea la campania CICLISM ÎN ORAȘ este voluntară și se face pe propriul risc al participanților. 
Recurgerea la acțiuni în justiție nu este posibilă. Municipalitatea participantă își asumă responsabilitatea 
pentru organizarea locală a campaniei CICLISM ÎN ORAȘ, precum și pentru toate măsurile și evenimentele 
aferente.

CICLISM ÎN ORAȘ colectează date cu caracter personal, pe care le puteți accesa în calitate de coordonator 
local. Vă rugăm să utilizați aceste date exclusiv în conformitate cu politica noastră de confidențialitate - a se 
vedea ciclism-in-oras.org/politica-de-confidentialitate.

Puteți descărca toate resursele campaniei de pe ciclism-in-oras.org/resurse. Trebuie să obțineți aprobarea 
scrisă din partea Alianței pentru Climă înainte de a utiliza resursele create de municipalitatea dvs. sau de 
alți participanți. Pentru mai multe informații privind obținerea aprobării, consultați aici: ciclism-in-oras.org/
resurse.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la campanie:

Echipa CICLISM ÎN ORAȘ
info@city-cycling.org
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Contact și consiliere juridică


