XII GMINNY KONKURS WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO
dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN
I.Cele Konkursu.
1. Propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego wśród uczniów.
2. Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących ruchu pieszych i rowerzystów.
3. Doskonalenie wśród uczniów praktycznych umiejętności bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym.
II.Organizator Konkursu.
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Dąbrowie. Patronat nad Konkursem
sprawuje Gmina Świlcza.
2. Patron Konkursu sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem Konkursu.
3. Fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Rzeszowie, Gminne Centrum Kultury w Świlczy oraz PZU.
4. Przygotowania do gminnych eliminacji i wyłonienie szkolnych drużyn odbywa się
w poszczególnych szkołach w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego lub
zajęć pozalekcyjnych.
5. Gminne eliminacje odbędą się w Zespole Szkół w Dąbrowie.
III.Organizacja i przebieg Konkursu.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. W wyniku szkolnych eliminacji szkoła podstawowa wyłania trzyosobową
reprezentację szkolną.
3. Zgłoszenia udziału reprezentacji szkolnej w Konkursie gminnym (według
załączonego wzoru) należy dokonać w Zespole Szkół w Dąbrowie
w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2013 r. Zgłoszenie dokonuje się przez
przesłanie na adres e-mail sekretariat@zs-dabrowa.pl lub doręczenie wypełnionej
Karty Zgłoszenia do Zespołu Szkół w Dąbrowie.
4. Eliminacje gminne odbędą się w Zespole Szkół w Dąbrowie w dniu 13 czerwca
2013 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów
z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora. O zmianie terminu
zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu 11 czerwca br.
5. W dniu zawodów drużyny szkolne wraz z opiekunem powinny zgłosić się w Zespole
Szkół w Dąbrowie do godziny 900.
6. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie:




legitymację szkolną,
kartę rowerową,
pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zawodach,



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w konkursie lub oświadczenie rodziców (według załączonego wzoru).
7. Zawody składają się z dwóch części:
a) Sprawdzian teoretyczny obejmujący wiedzę z zakresu
-przepisów o ruchu drogowym pieszych i rowerzystów,
-znajomości znaków i sygnałów drogowych,
-rozwiązywania problemowych zadań praktycznych (tzw. krzyżówki),
-obsługi i konserwacji roweru,
-zachowania się w razie zauważenia wypadku drogowego i udzielania
pierwszej pomocy.
b) Sprawdzian praktycznej umiejętności jazdy na rowerze – pokonanie toru
przeszkód z elementami sprawnościowymi.
8. Kartę pytań sprawdzianu teoretycznego oraz tor przeszkód przygotowuje Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja przeprowadza
i nadzoruje zawody oraz ustala wyniki Konkursu.
9. Rozwiązywanie zadań części teoretycznej i ocena części praktycznej Konkursu
ustalana jest indywidualnie dla każdego zawodnika, wyniki wszystkich
zawodników drużyny są sumowane.
Szczegółowe zasady oceny zostaną podane przed rozpoczęciem każdej części
sprawdzianu.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania części sprawnościowej
w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających jej
przeprowadzenie. W takim przypadku wyniki Konkursu zostaną ustalone na
podstawie części teoretycznej.
11. O zwycięstwie drużynowym decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich
zawodników drużyny.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu Konkursu niezwłocznie po ich
ustaleniu przez Komisję. Zestaw nagród rzeczowych oraz zasady ich przyznawania
ustala Organizator Konkursu.
Załączniki:
1.Karta zgłoszenia drużyny szkolnej do Konkursu.
2.Wzór oświadczenia rodziców uczestnika.

