
Regulamin  Konkursu  

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”  

organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

z terenu województwa mazowieckiego  

 
I. OGÓLNE ZASADY   

 

1. Konkurs pn. „Bezpieczna droga do szkoły” organizowany jest z inicjatywy Marszałka 

Województwa Mazowieckiego w ramach samorządowego zadania z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego. W Konkursie uczestniczą wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu, 

w którym Konkurs jest organizowany. 

2. Konkurs ma charakter dwuetapowy, a mianowicie: 

I. Etap - Eliminacje gminne - organizowany jest we własnym zakresie przez samorządy gminne 

we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie gminy. 

Eliminacje mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczestników do Finału 

powiatowego i polegają na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z zakresu wychowania 

komunikacyjnego w klasach IV-VI szkół podstawowych i klasach I-II gimnazjów, 

a następnie wyłonienie reprezentacji do Finału powiatowego.  

Za ten etap odpowiedzialni są wójt/burmistrz oraz dyrektorzy szkół biorących udział 

w Konkursie. 

II. Etap - Finał powiatowy składa się z dwóch części:  

część I - teoretyczna - w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników Finału 

powiatowego z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej;  

część II - praktyczne sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na 

rowerowym torze przeszkód. 

Za ten etap odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny Konkursu. 

3. Po przeprowadzeniu Finału powiatowego następuje ogłoszenie wyników i uroczyste jego 

zakończenie oraz wręczenie nagród wszystkim jego uczestnikom.  

 

 

II. CELE KONKURSU  

 

Celem Konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:  

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, 

- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej, 

- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. 

 

III. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY I GOSPODARZE KONKURSU  

 

1. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
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2. Współorganizatorami Konkursu są: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, powiaty, 

miasta/gminy, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą 

w Radomiu, właściwa komenda powiatowa policji lub komenda miejska policji. 

3. Gospodarzem Konkursu jest dyrektor szkoły lub osoba zarządzająca obiektem sportowym, 

na terenie którego rozgrywany jest Konkurs. 

 

 

IV. ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONKURSU  
 

Do zadań Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy: 

- informowanie o Konkursie społeczeństwo przy współpracy z mediami, 

- zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia 

Konkursu, 

- określenie terminu i miejsca przeprowadzenia i zakończenia Finału powiatowego,  

- podanie Regulaminu do wiadomości podmiotom zainteresowanym Konkursem,  

- powołanie Sędziego Głównego oraz sędziów pomocniczych Finału powiatowego,  

- zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Finału powiatowego,  

- prowadzenie dokumentacji z przebiegu Finału powiatowego.  

 

 

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU 

 
1. W Finale powiatowym biorą udział zwycięzcy Eliminacji gminnych, po 5 uczniów każdej 

z czterech kategorii: 

- dziewczęta z klas: IV-VI ze szkół podstawowych (5 uczniów); 

- chłopcy z klas: IV-VI ze szkół podstawowych (5 uczniów); 

- dziewczęta z klas: I-II gimnazjów (5 uczniów); 

- chłopcy z klas: I-II gimnazjów (5 uczniów). 

2. Łącznie reprezentacja każdej gminy liczy 20 uczniów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się zwiększenie reprezentacji lecz ilość dzieci nie może przekroczyć 40 uczniów. Decyzję taką 

podejmuje Komitet Organizacyjny Konkursu biorąc pod uwagę ilość szkół w danej gminie. 

3. Finał powiatowy składa się z dwóch części: 

a) teoretycznej - każdy uczestnik rozwiązuje test z przepisów ruchu drogowego przygotowany 

przez  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub Policję.  

Ilość pytań, sposób wyboru prawidłowych odpowiedzi, czas rozwiązywania testu oraz 

punktację ustala Sędzia Główny Finału powiatowego. Testy podzielone są na dwa zestawy:  

- dla szkół podstawowych - jednokrotnego wyboru odpowiedzi, 

- dla szkół gimnazjalnych - wielokrotnego wyboru odpowiedzi. 

b) praktycznej - Sędzia Główny Finału powiatowego określa ilość uczniów, którzy wezmą udział 

w przejeździe rowerem po rowerowym torze przeszkód. 

Komitet Organizacyjny określa skład rowerowego toru przeszkód wybierając spośród 

następujących elementów: bramka wisząca, tarka, pochylnia, rynna, slalom z ogranicznikiem, 

równoważnia, korytarz, slalom-żmijka, przewóz przedmiotu na uwięzi i dostarcza sprawne 

technicznie rowery oraz rowerowy tor przeszkód do miejsca przeprowadzania Finału 

powiatowego. 
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Sędzia Główny Finału powiatowego wraz z sędziami pomocniczymi przedstawiają sposób 

przejazdu uczestników Finału powiatowego po torze rowerowym oraz omawiają punktację. 

Czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany 

 

 

VI. ZADANIA SĘDZIÓW FINAŁU POWIATOWEGO 
 

1. Do zadań Sędziego Głównego Finału powiatowego należy: 

- przeprowadzenie odprawy dla opiekunów i uczestników, której celem jest szczegółowe 

omówienie przebiegu i zasad poszczególnych konkurencji oraz zasad punktacji,  

- nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji i pracy sędziów pomocniczych, 

- rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Finału 

powiatowego, po zakończeniu konkurencji oraz po konsultacji z sędziami pomocniczymi.  

2. Sędziowie pomocniczy oceniają test i przejazd każdego z zawodników sumując zdobyte punkty. 

 

 
VII. KLASYFIKACJA  UCZESTNIKÓW FINAŁU POWIATOWEGO 
 

1. Nagradzane są trzy pierwsze miejsca w każdej z czterech kategorii, tj.: 

- dziewczęta z klas: IV-VI ze szkół podstawowych; 

- chłopcy z klas: IV-VI ze szkół podstawowych; 

- dziewczęta z klas: I-II gimnazjów; 

- chłopcy z klas: I-II gimnazjów. 

2. W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika decyduje liczba zdobytych punktów 

z testu. W sytuacji równej liczby punktów z testu i rowerowego toru przeszkód zarządzana jest 

dogrywka. Sposób przeprowadzania dogrywki określa Sędzia Główny Finału powiatowego. 

 

 

VIII. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW FINAŁU POWIATOWEGO  
 

Fundatorami nagród dla wszystkich uczestników Finału powiatowego jest Marszałek 

Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

z terenu, na którym rozgrywany jest Finał powiatowy. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Konkursu. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu może wprowadzić jedynie Organizator Konkursu. 

3. Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny 

Konkursu z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się do przyjętych ustaleń. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć i informacji o zwycięzcach 

i uczestnikach Konkursu.  

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. 


