
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W RUCHU 

DROGOWYM 

DLA UCZNIÓW ZIELONOGÓRSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 „BEZPIECZNY NA DRODZE” 

 

 

 

 

1.Organizatorzy konkursu: 

- Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (główny organizator), 

- Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, 

- Polski Związek Motorowy w Zielonej Górze. 

2.Cele konkursu: 

-  poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost bezpiecznych zachowań dzieci w ruchu drogowym, 

-  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

-  kształtowanie właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, 

-  popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu, 

-  upowszechnianie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, 

-  integracja szkół podstawowych po połączeniu Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra. 

 

3.Uczestnicy konkursu: 

    Uczniowie klas IV i V Zielonogórskich Szkół Podstawowych oraz drużyna uczniów ze         

Szkoły Partnerskiej w Cottbus.  

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników 

wraz z fotoreportażem na stronie internetowej organizatorów. Uczestnik ma prawo dostępu do 

treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich 

danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z 

udziału w Konkursie. 

4. Zakres i tematyka konkursu: 

Konkurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną z zakresu wiedzy o ruchu drogowym, 

udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności poruszania się po miasteczku 

ruchu drogowego i torze przeszkód. 

 

 

5.Termin i miejsce: 

Konkurs odbędzie się 17 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze   

ul. Francuska 10 oraz na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy SP 18. 

 

 



6. Zgłoszenia: 

Udział dwuosobowej drużyny w konkursie (na karcie wg wzoru) należy zgłosić do 25 maja 

2016 roku na adres e-mail: konkursbezpiecznynadrodze@gmail.com lub Szkoła Podstawowa 

nr 18, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra (z dopiskiem „Zgłoszenie konkursowe”). 

 

7. Komisja konkursowa: 

Wyniki konkursu określa Komisja Konkursu, składająca się z przedstawicieli: głównego 

organizatora konkursu oraz Policji i PZMot. 

 

8. Nagrody: 

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych drużyn i zawodników zostaną ufundowane przez 

organizatora Konkursu. 

 

9.Postanowienia końcowe: 

- Regulamin Konkursu oraz informacje bieżące dot. realizacji Konkursu zamieszczone będą   

  na stronie internetowej: www.sp18.zgora.pl 

- wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

  Koordynator Konkursu – Krzysztof Pyrka,  

  tel.600 461 339 

  konkursbezpiecznynadrodze@gmail.com 
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