REGULAMIN KONKURSU
MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY
I. CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.
2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
3. Kształtowanie prawidłowych nawyków zachowania się na drodze z uwzględnieniem innych uczestników ruchu
drogowego.
4. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zwany dalej Organizatorem.
2. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu Organizator może zaprosić do współpracy
władze samorządowe oraz inne instytucje i organizacje.
3. Biuro organizacyjne Konkursu mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu,
26 - 600 Radom, ul. Sucha 13; tel. 48 331 41 63.
4. Biuro organizacyjne Konkursu wydaje decyzje we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących zagadnień
merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Konkursu oraz w sprawach spornych.
III. ZADANIA ORGANIZATORA KONKURSU
1. Do zadań Organizatora należy:
a) promocja idei Konkursu i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy z mediami,
b) zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu,
c) określenie terminu przeprowadzenia Konkursu i harmonogramu prac organizacyjnych,
d) podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
e) opracowanie pytań testowych oraz zadań do konkurencji praktycznych,
f) powołanie Sędziego Głównego Konkursu oraz Sędziów Konkurencji,
g) prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z Konkursu,
h) ubezpieczenie wszystkich uczestników danego etapu Konkursu, od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych
wypadków.
IV. ZADANIA SĘDZIÓW
Do zadań Sędziego Głównego należy:
1. Przeprowadzenie odprawy dla wszystkich uczestników Konkursu. Podczas odprawy Sędzia Główny wraz z Sędziami
Konkurencji przedstawia dokładny przebieg Konkursu, wyjaśnia zasady punktacji i klasyfikacji, podaje miejsce oraz czas
udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe oraz wyników z poszczególnych etapów Konkursu.
2. Nadzorowanie prawidłowości przebiegu Konkursu.
3. Rozpatrywanie spraw spornych i protestów, zgłaszanych w czasie trwania Konkursu.
4. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu ogłoszenie wyników.
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5. Sporządzenie komunikatu i ogłoszenie wyników końcowych Konkursu.
V. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dwuosobowe drużyny składające się z osoby, która w dniu
przeprowadzenia konkursu ma nie mniej niż 13 lat i 9 miesięcy życia a nie ukończyła 18 roku życia oraz nieposiadającej
uprawnień do kierowania pojazdami na kategorię AM, A1, B1 i T prawa jazdy, zgodnie z ustawą o kierujących
pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 z późniejszymi zmianami) wraz ze swoją mamą lub
opiekunką prawną.
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są na podstawie prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego, który
dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu, w Punkcie Informacyjnym w Galerii Słonecznej w Radomiu,
ul. Chrobrego 1, oraz na stronach internetowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu
(www.word.radom.pl). Wypełniony kupon należy zarejestrować w Punkcie Informacyjnym, zlokalizowanym na
poziomie „0” Galerii Słonecznej w Radomiu, ul. Chrobrego 1 (z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu).
3. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona.
4. Termin zgłoszeń upływa w dniu 19 maja 2018 roku o godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
5. Konkurs odbędzie się w dniu 26 maja 2018 roku w Multikinie w Galerii Słonecznej (26 - 600 Radom, ul. Chrobrego 1)
o godzinie 10.00. Obecność mamy / opiekunki prawnej uczestnika Konkursu jest obowiązkowa.
6. Liczbę etapów ustala Organizator Konkursu, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń i możliwości techniczne Organizatora.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza i oświadcza, że:
a) dobrowolnie przystępuje do Konkursu,
b) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu w całości,
c) podane dane w Zgłoszeniu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
8. Obowiązki uczestników, w czasie trwania Konkursu:
a) uczestnicy konkursu zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego Regulaminu, instrukcjom
i dodatkowym zarządzeniom Organizatora.
b) uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu pkt. a nie będą dopuszczeni do konkurencji
w poszczególnych etapach Konkursu.
9. Obsługę techniczną oraz infrastrukturę techniczną do przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu zapewnia
Organizator.
VI. KONKURENCJE KONKURSU i ICH PRZEBIEG
1. W pierwszym etapie Konkursu każdy członek drużyny samodzielnie rozwiązuje test składający się z 30 pytań,
obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków
drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz techniki kierowania rowerem
i motorowerem, obsługi technicznej oraz budowy roweru i motoroweru.
2. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 10 drużyn, które uzyskają:
a) najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w teście - łącznie w drużynie;
b) najszybszy czas udzielanych prawidłowych odpowiedzi w teście - łącznie w drużynie.
3. Odpowiedź na pytanie testowe polega na zaznaczeniu, na otrzymanym urządzeniu do głosowania (każda osoba
z drużyny otrzymuje osobne urządzenie do głosowania), odpowiedzi uznanej za prawidłową w określonym czasie. Za
prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt, za nieprawidłową 0 punktów.
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4. Drugi etap Konkursu polega na przejechaniu przez jedną osobę z drużyny wyznaczonej przez Sędziego Konkurencji
trasy po miasteczku ruchu drogowego rowerem (rower zapewnia Organizator) zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
Za każdy popełniony błąd (np. niezastosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, niesygnalizowanie zamiaru
zmiany kierunku jazdy, zajęcie nieprawidłowej pozycji na drodze) uczestnik będzie otrzymywał punkt karny.
5. Za zwycięzcę Konkursu uważa się drużynę, która w klasyfikacji końcowej uzyskała:
a) największą liczbę prawidłowych i najszybszy czas udzielanych prawidłowych odpowiedzi w etapie pierwszym –
łącznie w drużynie,
b) uzyskała najlepszą ocenę przejazdu wyznaczonej trasy w etapie drugim przez jedną osobę z drużyny.
Zwycięża drużyna, która uzyska najlepszy łączny wynik (suma punktów z etapu I i II).
8. W przypadku uzyskania jednakowych wyników w klasyfikacji końcowej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze
się w kolejności wyniki uzyskane za test wiadomości z etapu pierwszego oraz wynik z etapu drugiego, gdzie oceniana
będzie ilość popełnionych błędów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 maja 2018 roku po zakończeniu
konkursu.
VII. NAGRODY
1. Organizator Konkursu zapewnia nagrody dla zwycięzców i ewentualnie innych uczestników, prowadzonych przez
siebie eliminacji, według swego uznania i możliwości finansowych.
2. Główną nagrodą w konkursie jest motorower oraz sfinansowanie kursu prawa jazdy kategorii AM.
3. Warunkiem przekazania przez Organizatora nagrody - motoroweru jest okazanie przez młodszego uczestnika
drużyny, która zwyciężyła w Konkursie, dokumentu prawa jazdy poświadczającego uzyskanie uprawnień do kierowania
pojazdami zgodnie z kategorią prawa jazdy AM w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
4. Fundatorami nagród może być Organizator Konkursu oraz instytucje, organizacje lub firmy, zainteresowane
problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
6. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej.
7. W przypadku podania przez uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do
wydania nagrody, forma przekazania nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.
8. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 2032 ze zm.).
9. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator wpłaci za laureatów nagród podatek
dochodowy z tytułu wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody, który zostanie uiszczony do właściwego
dla płatnika Urzędu Skarbowego.
10. Nagroda będzie wydana tylko w terminie określonym w pkt. 3 i po opłaceniu podatku przez Organizatora.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie
w celu: (1) realizacji Konkursu, (2) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (3) wręczenia nagród. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymania nagrody w Konkursie. Każdy
uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych
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dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niewyrażenie
zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwi zakończenie procesu rejestracji i wzięcie udziału w Konkursie.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dokonując Zgłoszenia
konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego wizerunku, imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania w mediach masowego przekazu, w tym mediach społecznościowych w publikacjach
związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
3. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział w Konkursie i oświadcza, że
wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą wymienioną w ustępie 1. Dane osobowe uczestników
Konkursu zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca po odebraniu nagrody głównej, co zostanie
potwierdzone odpowiednim protokołem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy,
w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli
nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora,
niedoręczeniem nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych
osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
7. Postanowienia Regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich etapów Konkursu.
8. Wszelkie zmiany regulaminu Konkursu, może wprowadzić Organizator, publikując odpowiednie Komunikaty na
stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu www.word.radom.pl.
9. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
10. Uczestnicy w dniu konkursu obowiązani są posiadać przy sobie i okazać na wezwanie Organizatora ważny
dokument poświadczający tożsamość uczestnika w postaci legitymacji szkolnej, paszportu lub dowodu osobistego.
IX. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Oświadczenie rodzica o przyjęciu nagrody – Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
3. Protokół przekazana nagrody – Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
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