Wrocławska Sieć Przedszkoli
i Szkół Promujących Zdrowie

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia
Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia
Narodowego Czynu Pomocy Szkole
przy Szkole Podstawowej Nr 9
oraz
Szkoła Podstawowa Nr 9 we Wrocławiu
przy ul. Nyskiej 66
zapraszają do udziału
w
XIII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
„BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV* szkół podstawowych należących
do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Zakres programowy: Wychowanie komunikacyjne
Celem konkursu jest:
- utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów i zasad ruch drogowego,
- uświadomienie zagrożeń istniejących na drodze, potrzeby troski
o zdrowie i życie własne oraz innych uczestników ruchu,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- integracja społeczności międzyszkolnej WSSzPZ.
Zakres tematyczny pytań będzie obejmował: zasady bezpieczeństwa i porządku
w ruchu drogowym, przepisy o ruchu pieszych i rowerzystów, znaki i sygnały
drogowe, zasady z zakresu przecinania się kierunków ruchu („krzyżówki”),
postępowanie w razie wypadku drogowego, elementy udzielania pierwszej
pomocy.

*Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu uczniów klas piątych, ale tylko z tych
szkół, gdzie program wychowania komunikacyjnego faktycznie realizowany jest na tym poziomie.
W w/w przypadkach obowiązuje pisemne potwierdzenie dyrektora szkoły dostarczone w dniu konkursu.

Konkurs odbędzie się 27 maja 2017r. (sobota), godz. 1000 – 1300,
w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Nyskiej 66 we Wrocławiu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 19 maja 2017 drogą
elektroniczną: beatarudzka@orange.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników (3-osobowej
drużyny) oraz opiekuna. Jedna szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę.
Forma konkursu:
I etap (eliminacje) – pisemna,
II etap (finał) – ustna, pisemna, sportowo – zabawowa.
Eliminacje przeprowadzone będą w formie pisemnej – test sprawdzający wiedzę
z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności prawidłowego
zachowania się w ruchu ulicznym, w szczególności podczas jazdy na rowerze.
Indywidualne punkty zdobyte w I etapie, w części pisemnej będą sumowane.
Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów przejdą do drugiego etapu (finału),
w którym odpowiadać będą na wylosowane pytania, rozwiązywać krzyżówki
oraz brać udział w prostych konkurencjach zabawowo – sportowych. Jeżeli
drużyna nie odpowie na pytanie lub poda błędną odpowiedź, wówczas pozostałe
drużyny mogą odpowiadać na to pytanie, zdobywając dodatkowe punkty.
W przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez drużyny
przeprowadzona zostanie dodatkowa konkurencja polegająca na rozwiązaniu
rebusu, krzyżówki, zagadki…..
W skład komisji konkursowej będą wchodzili przedstawiciele:
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji,
- Straży Miejskiej,
- Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
NAGRODY – członkowie drużyn, które zdobędą I, II, III miejsce otrzymają
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Zdrowia Urzędu
Miejskiego Wrocławia. Dla wszystkich uczniów zostaną przygotowane dyplomy
uczestnictwa oraz akcesoria rowerowe.
Informacji na temat konkursu udziela Beata Rudzka – tel. 507 180 272
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finansowany jest z budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia
www.wroclaw.pl

Zał.1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika biorącego udział w

XIII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
„BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka

………………………………………………………………….…………( imię i nazwisko)
uczestnika Konkursu „Bezpieczeństwo na drodze”.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie imienia, nazwiska, wieku mojego
dziecka, a także dokładnej nazwy placówki oświatowej, do której uczęszcza w materiałach
związanych z konkursem oraz na stronach internetowych Organizatorów.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

……….…………………………….…………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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