
Bądź Bezpieczny na Drodze 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 
I. Cele: 
1.   Poznanie i stosowanie przepisów kodeksu ruchu drogowego. 
2.  Nabywanie umiejętności bezpiecznej jazdy rowerem i udzielania pierwszej pomocy     
     przedmedycznej. 
3.  Propagowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 
  
II. Uczestnicy: 
Uczniowie szkół gimnazjalnych z Tarnowa i okolic  
 
III. Organizacja: 
Organizatorem jest XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie.      
Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z: 
    mgr Piotr Stec 
    naczelnik Jacek Mnich 
    mgr Bernard Karasiewicz 
    mgr Ewa Witecka 
 
IV. Wykaz przepisów zawierających treści obowiązujące w konkursie: 
 
1.  Przepisy dotyczące pieszych, rowerzystów i motorowerzystów zamieszczone w następujących    
     dokumentach: 
     Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym 
     Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
     Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego     
     wyposażenia 
     Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego 
2.  Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
 
V.  Konkurs przebiega w dwóch etapach: 
1.  Kwalifikacje: 22 lutego 2013 
     Miejsce:  XVI Liceum Ogólnokształcącym  w Tarnowie – godz. 9.00 
     Al. Solidarności 18 
     33-100 Tarnów 

 Test wyboru sprawdzający znajomość przepisów zawierających treści obowiązujące w 
konkursie  

 
2.  Finał : 21 marca 2012  
Miejsce: Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie – godz. 9.00 
ul. Okrężna 2F 
33-104 Tarnów 

 Test wyboru sprawdzający znajomość przepisów zawierających treści obowiązujące w 
konkursie 



 Test praktyczny, w skład którego wejdą do wyboru: 
                    - przeprowadzenie symulowanej akcji ratunkowej 
                    - zidentyfikowanie usterek w przygotowanym wcześniej pojeździe: rowerze 
                    - jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego 
 
 
VI. Zgłoszenia można składać do dnia 18 lutego 2013 wysyłając formularz (do pobrania na stronie 
szkoły ……………………………………….. na adres e-mail: piotr.stec@interia.eu 
 
VII. Patroni i sponsorzy konkursu: 
       XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 
      Ośrodek szkolenia kierowców KRAMEX 
      Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie 
      Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  
 
 
Uwaga!: Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:            
- legitymację szkolną  
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju 
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do  udziału w Turnieju. 


