
                                                                                                

Regulamin Turnieju Rowerowego Porąbka Uszewska 2019
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1. Celem Turnieju jest  propagowanie aktywnego stylu życia, profilaktyka zdrowia,  integracja

środowiskowa  oraz  podnoszenie  kultury  społeczeństwa  oraz  działanie  na  rzecz  stanu

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  tym  bezpieczeństwa  dzieci   i  młodzieży  szkolnej

w szczególności poprzez:

 jazdę sprawnościową,

 popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

  promowanie  jazdy rowerowej jako środka transportu oraz atrakcyjnej formy sportu

i rekreacji,

 kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

 inspirowanie  dzieci,  młodzieży oraz środowiska rodzicielskiego do pracy na rzecz

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Adresatami  turnieju  są  uczniowie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w Porąbce  Uszewskiej

posiadający kartę rowerową wraz z rodzicami.
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1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie

Pasje”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej oraz Urząd Gminy Dębno.
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1. Turniej organizowany jest w dwóch etapach:

 szkolnym,

 finałowym- rodzinnym.
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            1.Etap szkolny odbędzie się  17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 13.30.

2. W etapie szkolnym mogą wziąć udział uczniowie od klasy V do VIII szkoły podstawowej

oraz III gimnazjalnej.

3. Uczniowie  przystępujący  do  etapu  szkolnego  rozwiązywać  będą  test  wiedzy

z przepisów ruchu drogowego.



4. Test  wiedzy  składać się  będzie  z  25 pytań z  zakresu pierwszej  pomocy,  znajomości

znaków drogowych i zasad poruszania się rowerzysty na drodze,  a także sytuacji w ruchu

drogowym.

5. Czas trwania testu nie może przekroczyć 30 minut. 

6. Zgłoszenia  do  etapu  szkolnego turnieju  przyjmuje  p.  Izabela  Nadolnik  na  formularzu

zgłoszeniowym – Załącznik nr 1. Wraz z formularzem należy dołączyć pisemną zgodę

rodziców  na  udział  w  zawodach  wraz  z  oświadczeniem   o  braku  przeciwwskazań

zdrowotnych do udziału w turnieju rowerowym. Ponadto każdy uczestnik zobowiązany

jest dostarczyć oświadczenie spełniające wymogi RODO.

7. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje po dwóch uczniów z każdej klasy.

8.  Uczestnicy Turnieju muszą posiadać: 

 kartę rowerową, 

 strój i obuwie sportowe, 

 kask ochronny, 

 sprawny technicznie rower.
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1. Etap finałowy – rodzinny odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. (tj. czwartek).

2. W etapie finałowym udział wezmą uczniowie wyłonieni w toku eliminacji szkolnych.

3. Każdy uczeń – uczestnik finału bierze udział w zawodach wraz z rodzicem. 

4. Oceny sprawności rowerowej uczniów oraz wyboru laureatów dokonuje Komisja Turniejowa.

5. Zadania konkursowe finału będą polegać na sprawdzeniu jazdy sprawnościowej ucznia oraz

jego rodzica poprzez pokonanie toru sprawnościowego składającego się  z przeszkód takich

jak np. równoważnia, przedmiot do przewożenia, korytarz z desek, slalom kółkowy –żmijka,

zatrzymania  w  miejscu,  bramka  wisząca,  rynna  itp.  Rysunki  przeszkód  znajdują  się  

w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Komisja  Turniejowa  oceniać  będzie  sprawność  rowerową  uczestników,  umiejętność

pokonywania  przeszkód  oraz  znajomość  znaków  drogowych  itp.  Omówienia  przebiegu  

i  zasad  punktacji  dokona  sędzia  główny  Turnieju.  Punkty  ujemne  będą  przyznawane  

w  szczególności  za  potrącenie,  najechanie,  przesunięcie  przeszkody,  ominięcie,  a  także

każdorazowe podparcie miedzy przeszkodami.

7. Informacje o przyznawaniu punktów zawarte są w Załączniku nr 2. 

8. Za  zwycięski  duet  uczeń  –  rodzic,  uznaje  się  ten  zespół,  który  zbierze  najmniejszą  ilość

punktów  karnych.  W  przypadku  duetów  o  identycznej  liczbie  punktów  decyduje  liczba

punktów zdobytych przez ucznia na etapie szkolnym czyli w teście wiedzy. 

9. Po zakończeniu części sprawnościowej nastąpi przyznawanie nagród. 



10. Wygraną  w  Turnieju  za  zajęcie  I  miejsca  jest  rower,  II  i  III  miejsce  -   upominki

okolicznościowe. Każdy z uczestników Turnieju otrzyma dyplom za udział. 

11. Decyzja  Komisji  Konkursowej,  co  do  wskazania  laureatów  turnieju  oraz  przyznania  im

nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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1. Uczeń oraz jego rodzic zgłaszając się do Turnieju potwierdzają akceptację zasad niniejszego

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w przypadku zmiany

przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na  organizowanie

turnieju.



Załącznik nr 1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO TURNIEJU ROWEROWEGO 

PORĄBKA USZEWSKA 2019

………………………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA

………………………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA

PISEMNA ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA 

W TURNIEJU ROWEROWYM

Wyrażam zgodę  na uczestnictwo mojego dziecka…………………………………………..

W Turnieju Rowerowym Porąbka Uszewska 2019. 

Jednocześnie  oświadczam,  że  dziecko  nie  ma  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wzięcia

udziału w turnieju.

…………………………………………..                             ……………………………………

Data                                                                                       

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja,  niżej  podpisany/podpisana  ............................................................................................................

                                  (imię  i  nazwisko) 

zamieszkały/zamieszkała  ..................................................................................................................  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez administratora

danych.

2.  Podaję  dane  osobowe  dobrowolnie  i  oświadczam,  że  są  one  zgodne  z  prawdą.

3.  Zapoznałem/Zapoznałam  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu  



i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie

 ich poprawiania.

           ............................................
data i podpis

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im Władysława Reymonta Tel. 146656730,  adres e-mail: zs-pu@gminadebno.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Franczyk e-mail lukasz.franczyk@casim.com.pl
3. Celem zbierania danych jest spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
4.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.  Podanie  danych  jest  wymogiem  ustawowym  niezbędnym  do  realizacji  obowiązku  wynikającego  z  przepisu  prawa.  
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja Pani/Pana sprawy.
6.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych.

 


