REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
pod nazwą
„INTERNETOWY KONKURS BRD”
1. Organizatorzy konkursu
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze wraz z
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze przy współpracy z
Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.
2. Cele konkursu
•

Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej świadomości
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera
i kierującego pojazdem.

•

Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy
wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.

•

Kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego.

•

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i
innych użytkowników dróg.

3. Uczestnicy konkursu
Do udziału zapraszamy uczniów klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych województwa lubuskiego.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania
wyników na stronie internetowej organizatora. 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. Administratorem danych osobowych jest organizator
konkursu (ul. Drzonków - Słoneczna 46, 66-004 Zielona Góra).
4. Zakres i tematyka konkursu
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie
nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej.
5. Przebieg, terminy, miejsca
•

Konkurs będzie trwał cztery tygodnie, w terminie 4-29 maja 2020 r.
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•

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00 na stronie głównej
Organizatora www.brd.zgora.pl będzie zamieszczone jedno pytanie konkursowe
jednokrotnego wyboru.

6. Zgłoszenia
•

Udział w konkursie polega na przesłaniu (koniecznie w dniu ukazania się
pytania) odpowiedzi w postaci e-maila. Należy to robić codziennie, najpóźniej
do godz. 21-ej na adres emailowy: brdzgora@hoga.pl . Wysyłka wyłącznie ze
swojego lub rodzinnego adresu mailowego (zawsze z tego samego).

•

Każdy email powinien zawierać: odpowiedź z numerem pytania oraz
wskazaną odpowiedź: A, B lub C, a także pełne: imię i nazwisko ucznia,
klasę i nazwę szkoły z miejscowością.
Przykładowy wzór treści emaila:
Pytanie 1 odp. B, Jan Kowalski, klasa V, SP 102 w Zielonce

•

Nie dopuszcza się przesyłania odpowiedzi zbiorczych, np. z całego tygodnia.

•

Nie wysłanie odpowiedzi z jednego dnia nie eliminuje ucznia z konkursu.

7. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa będzie się składać z przedstawicieli Organizatorów - długoletnich
nauczycieli związanych z tematyką brd.
8. Nagrody i wyróżnienia
•

Główną nagrodą dla najlepszego ucznia będzie dofinansowanie w kwocie
1000 zł do zakupu roweru lub innej nagrody wybranej przez ucznia.

•

Dla pozostałych najlepszych uczniów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

9. Informacje końcowe
• Regulamin Konkursu, informacje bieżące zamieszczone będą na stronie
internetowej Organizatora: www.brd.zgora.pl .
• W przypadku uzyskania równej ilości prawidłowych odpowiedzi przez uczniów, o
przyznaniu nagrody głównej zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję
konkursową.
• Opublikowanie wyników nastąpi 5 czerwca 2020 r. na stronie internetowej
Organizatora.
• Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
prezes Stowarzyszenia – Marek Pasek, kontakt: tel. kom.
e-mail

brdzgora@hoga.pl .

509-66-64-62

