---- SZKOŁY PODSTAWOWE ---Regulamin skrócony
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
I. CELE TURNIEJU
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez:
u popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
u kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
u popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
u popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

III. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Eliminacje szkolne - W wyniku tych eliminacji tworzy się czteroosobowe drużyny(2 dziewczynki i 2 chłopców)
danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju.
2. Eliminacje gminne/miejskie- - każda gmina może wytypować 1 drużynę (miasto Lubań
zawodów powiatowych.

2 drużyny) do

3. UWAGA!!! Prosimy o skontaktowanie się z pozostałymi szkołami w gminie/mieści, w celu ustalenie
szkoły, w której odbędą się eliminacje lub wytypowanie szkoły, która będzie reprezentować gminę na
etapie powiatowym.
4. W eliminacjach powiatowych każdy uczestnik:
- rozwiązuje test teoretyczny
- wykonuje zadanie praktyczne (jazda rowerem po torze sprawnościowym)
- ponadto cała drużyna wykonuje zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5.Testy teoretyczne składają się z dwóch części:
-test wiedzy (25 pytań z zakresu zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w
ruchu drogowym)
- test skrzyżowań (10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania)
6. Dla uczniów szkół podstawowych konkurencje praktyczne przeprowadzane będą na rowerach typu „składak”.
7. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:
u posiadanie karty rowerowej – do wglądu dla organizatorów,
u posiadanie legitymacji szkolnej
u pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju, która to zgoda będzie
równoznaczna z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
u POSIADANIE WŁASNEGO KASKU!!!!
IV. ZGŁOSZENIE:
Obowiązuje karta zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekunów dostępna na stronie www.mdk.luban.pl
Zgłoszenia należy dostarczyć do 20.04.2018r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Łokietka 2
59-800 Lubań
lub fax. 757222749
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18

V. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Eliminacje powiatowe odbędą się
w Lubaniu ul. Łokietka 2 25 kwietnia 2018 r. o godz. 900

VI. NAGRODY
a. Każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom
b. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary
c. Przewidziane są również nagrody rzeczowe za najlepsze indywidualne wyniki
Szczegółowy regulamin Turnieju znajduje się na stronie www.pzm.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatora Turnieju Powiatowego pod numerem telefonu 602 380 292.

