REGULAMIN
XI GMINNEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Libusza, 25 marca 2017 r.

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem",
organizowany jest dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1- 3
gimnazjów.
I. CELE TURNIEJU.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU.
1. Turniej organizowany jest przez Automobilklub Biecki.
2. Współorganizatorami Turnieju są Gmina Biecz, Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.
3. Gospodarzem Turnieju jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy.
4. Do realizacji Turnieju organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucje
i organizacje.
III. KOMITET ORGANIZACYJNY:
Janusz Mrozek – Wiceprezes ds. BRD AMK Bieckiego – Przewodniczący Komitetu
Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Miasta Biecza
nadkom. Marcin Stępień - Komendant Komisariatu Policji w Bieczu
Daniel Śliwiński - Naczelnik OSP w Bieczu
Jan Grygowicz - Koordynator ds. sportu Gminy Biecz - sędzia Główny Turnieju
Aleksander Kalisz – Dyrektor ZSP w Libuszy
Marek Sitek - Prezes Automobilklubu Bieckiego
Mariola Mrozek - Sekretarz Automobilklubu Bieckiego – sekretarz Komitetu
IV. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE TURNIEJU.
1. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych
opiekunów uczniów, na przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju,
których przetwarzanie związane jest z organizacją Turnieju, w tym publikowaniem
wyników na stronach internetowych organizatorów.
2. 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 Turnieju.
3. W Turnieju biorą udział drużyny
4-osobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) ze szkół podstawowych,
3-osobowe z gimnazjów.
4. Uczestnicy podczas Turnieju:
a) rozwiązują testy teoretyczne – z wiedzy i skrzyżowań;
b) wykonują zadania praktyczne:
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5.
6.
7.
8.

9.

jazda rowerem po torze sprawnościowym,
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone przed
rozpoczęciem Turnieju.
Opiekun drużyny uczestniczy w zadaniach praktycznych, jako obserwator i nie może w żaden sposób pomagać drużynie, pod groźbą jej dyskwalifikacji.
Rowery i inny sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju
zapewnia Komitet Organizacyjny.
Organizator może zorganizować dodatkową – obowiązkową dla wszystkich uczestników - konkurencję FANTOM, czyli próbę resuscytacji na fantomie komputerowym,
która będzie podlegała osobnej klasyfikacji indywidualnej w kategoriach szkoła podstawowa i gimnazjum.
Za zwycięzcę konkurencji FANTOM uznawać się będzie uczestnika, który uzyska
największy wskaźnik procentowy podczas przeprowadzania akcji reanimacyjnej, tj.
wykonaniu sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

V. PUNKTACJA OGÓLNA I KLASYFIKACJA.
1. Za zwycięską drużynę Turnieju uznaje się ten zespół, którego suma zajętych miejsc
przez jego uczestników we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza.
2. Za indywidualnego zwycięzcę Turnieju uznaje się uczestnika, którego suma punktów zdobytych w konkurencjach jest najmniejsza.
3. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej
drużynowej i indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
a) odpowiedzi na pytania z testu wiedzy
b) odpowiedzi na pytania z testu – skrzyżowania
c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód
VI. NAGRODY.
1. Fundatorami nagród jest Komitetu Organizacyjnego Turnieju oraz jego sponsorzy.
2. Dla zwycięzców Turnieju w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej dla szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Komitet Organizacyjny może ufundować również inne puchary i nagrody zgodnie
z możliwościami.
VII. TERMINY i ZGŁOSZENIA.
1. Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędzie się 25 marca 2017
r. na hali sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy.
2. Termin zgłaszania drużyn upływa w dniu 24 marca 2017 r.
3. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną lub e-mailową. Wypełniony druk zgłoszenia należy dostarczyć organizatorowi w dniu Turnieju.
4. Wzór zgłoszenia szkoły stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Uczestnicy muszą posiadać i przedstawić organizatorowi w dniu Turnieju:
kartę rowerową,
legitymację szkolną,
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
6. Zgoda rodziców uczestników stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
VIII. PROGRAM TURNIEJU.
8.00 - 9.00
- przyjmowanie uczestników
9.15
- odprawa zawodników
9.30
- test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
10.30 - 12.30
- rowerowy tor sprawnościowy
równolegle odbywają się konkurencje

2

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- próba resuscytacji na fantomie
11.30
- ogłoszenie wyników z testów
12.30
- ogłoszenie wyników toru przeszkód
13.00
- ogłoszenie wyników końcowych
- rozdanie pucharów, dyplomów, nagród
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wyjątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników Turnieju.
2. Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określają regulaminy turniejów
BRD (osobno dla szkoły podstawowej i gimnazjum) zamieszczone na stronie PZM www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje oraz na stronie Automobilklubu Bieckiego - www.autobiecz.pl.
3. Protesty dotyczące poszczególnych konkurencji może zgłaszać sędziemu konkurencji opiekun, wyłącznie po wykonaniu zadania przez jego zawodnika lub drużynę.
4. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest
Sędzia Główny Turnieju.
5. Kontakt z Organizatorem Turnieju:
telefon - Janusz Mrozek - tel. kom. 696133363
e- mail - Mariola Mrozek - mariolazofia@op.pl
Regulamin został przyjęty przez Zarząd Automobilklubu Bieckiego w dniu 2 lutego 2017 r.
Za zgodność:
Wiceprezes ds. BRD
Automobilklubu Bieckiego
Janusz Mrozek

Załączniki:
Nr 1 – Karta zgłoszeniowa
Nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
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