






μία fundraising περιπέτεια που διέσχισε περιοχές της Ελλάδος,
της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας με
σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών ώστε να συμμετέχουν στην τελική επίθεση της
εκστρατείας κατά της πολιομυελίτιδας. Μία δράση η οποία
οργανώθηκε από τους Ροταριανούς Ομίλους Κομοτηνής και
Καλαμαριάς, με τη χορηγία και υποστήριξη της Ροταριανής
Περιφέρειας 2484 και την υποστήριξη του Ελληνικού Chapter
του Διεθνούς Fellowship Ροταριανών μοτοσικλετιστών (I.F.M.R.)

ΤΟ RIDE FOR POLIO



22/8/2015

Κομοτηνή (ΕΛΛΑΣ)

22/8/2015

Γκάπροβο (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

22/8/2015

Αντόν (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

23/8/2015

Νις (ΣΕΡΒΙΑ)

23/8/2015

Βελιγράδι (ΣΕΡΒΙΑ)

24/8/2015

Κράιοβα (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

25-26/8/2015

Κωνσταντινούπολη
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

27/8/2015

Θεσσαλονίκη (ΕΛΛΑΣ)



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

3 (+1) ΑΝΑΒΑΤΕΣ

2 ΟΔΗΓΟΙ

1 ΓΙΑΤΡΟΣ

3.040 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

5 ΧΩΡΕΣ

6 ΜΕΡΕΣ

&



ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Hashtag: #rideforpolio
Ιστοσελίδα: http://rideforpolio.org
Facebook Page: rideforpolio



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
LOGISTICS

ΚΟΣΤΟΣ



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οφείλαμε αρχικά να διευθετήσουμε ζητήματα ασφαλείας και προστασίας για τους ανθρώπους,
τις μοτοσυκλέτες και το όχημα υποστήριξης, ζητήματα τα οποία ήταν τα εξής:
• Ασφάλιση υγείας
• Οδική βοήθεια και νομική κάλυψη ατυχήματος
• Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων μέσων
• Στελέχωση της ομάδας με γιατρό ο οποίος έφερε πλήρη ιατρικό υποστηρικτικό εξοπλισμό

πρώτων βοηθειών και ατυχημάτων
• Προστασία ομάδας και καθορισμός σχεδίου ανασυγκρότησης σε περίπτωση έκτακτης

ανάγκης
• Συνεργασία με τις Ελληνικές Πρεσβείες



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ – LOGISTICS

Ταξιδεύοντας έξι ημέρες συνέχεια, σε πέντε χώρες και ταυτόχρονα να τηρούμε το
χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων σε κάθε σημείο στάσης, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας
πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ειδικά όταν είσαι συνέχεια στο δρόμο. Ήταν πολλές οι
παράμετροι τους οποίους έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.
Οι κυριότεροι είναι:
• Τα σημεία ανεφοδιασμού των μοτοσυκλετών και του οχήματος συνοδείας
• Η εστίαση και τα σημεία κατάλυσης της ομάδας
• Ο βέλτιστος σχεδιασμός του δρομολογίου
• Η οικονομική διαχείριση
• Η ανάπτυξη του εξοπλισμού υποστήριξης στα σημεία των εκδηλώσεων



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ – ΚΟΣΤΟΣ

Σε αντίθεση με άλλα RIDEs τα οποία πραγματοποιήθηκαν με ποδήλατα, το RIDE FOR POLIO
πραγματοποιήθηκε με μοτοσικλέτες και το οποίο από την αρχή δημιουργούσε μια μεγάλη
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της δράσης. Τα capital controls που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα
επιδείνωσαν περαιτέρω τον οικονομικό σχεδιασμό και αυτό μας ανάγκασε να λάβουμε γενναίες
αποφάσεις. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα εξής:
• Εισπράξαμε 67% λιγότερες χορηγίες από αυτές που είχαμε συμφωνήσει να λάβουμε από τους

χορηγούς
• Οι Ελληνικές χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες δεν ήταν δεκτές για συναλλαγές στο εξωτερικό

Αυτά τα προβλήματα μας ανάγκασαν να:
• Επιβάλουμε μείωση κόστους κατά 32%
• Να επανασχεδιάσουμε πολύ προσεκτικά το δρομολόγιο, να καθορίσουμε όρια ταχυτήτων

ώστε να πετύχουμε την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση καυσίμου
• Διαχειριστούμε κατά το βέλτιστο δυνατό τα μετρητά σε τοπικά νομίσματα



Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ
ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ



ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ



22-ΑΥΓ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ



22-ΑΥΓ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ προς ΣΙΠΚΑ



22-ΑΥΓ | ΣΙΠΚΑ



22-ΑΥΓ | ΑΝΤΟΝ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ
Απόσταση που καλύφθηκε: 470km



23-ΑΥΓ | ΑΝΤΟΝ προς ΝΙΣ



23-ΑΥΓ | ΝΙΣ



23-ΑΥΓ | ΝΙΣ προς ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ



23-ΑΥΓ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Απόσταση που καλύφθηκε: : 521km



24-ΑΥΓ | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ προς ΚΡΑΪΟΒΑ



24-ΑΥΓ | ΚΡΑΪΟΒΑ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ
Απόσταση που καλύφθηκε: 455km



25-ΑΥΓ | ΚΡΑΪΟΒΑ προς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ
Απόσταση που καλύφθηκε: 858km



26-ΑΥΓ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ
Απόσταση που καλύφθηκε: 55km



27-ΑΥΓ | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ προς ΘΕΣ/ΝΙΚΗ



27-ΑΥΓ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ
Απόσταση που καλύφθηκε: 681km



Το RIDE FOR POLIO σε έξι ημέρες ένωσε Ροταριανούς από πέντε χώρες σε μια
αλυσίδα συμφιλίωσης και παγκόσμιας κατανόησης. Μία αλυσίδα που ενίσχυσε
την αγάπη μεταξύ των ροταριανών και των λαών τους και δημιούργησε μια
πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ αυτών των χωρών. Χάρη στη συνεργασία όλων
των Ροταριανών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του RIDE FOR POLIO,
συλλέξαμε περισσότερα από 127GB video και 62GB φωτογραφιών, τα οποία
απέφεραν χορηγίες για 17.180 εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδας. Όμως το πιο
σημαντικό είναι το συμπέρασμα της δράσης είναι ότι βαλκανική γειτονιά όπου οι
Ροταριανοί καθημερινά προσφέρουν υπεράνω εαυτού στις τοπικές κοινωνίες,
είναι μια γειτονιά όπου όταν άνθρωποι και χώρες εργάζονται από κοινού,
αποτελούν πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο μόνο μέσω της Ειρήνης και της
Παγκόσμιας Κατανόησης μεταξύ των λαών

ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΑΔΛΕΦΩΣΗΣ



ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ

πάνω από 450 Ροταριανοί
από 5 Χώρες

υποστήριξαν τη δράση μας





Ετοιμαστείτε 
για το 3ο


