
 
 

            REGULAMIN  IX MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU WIEDZY   

„Bezpieczna droga do szkoły 2018” 

 

ORGANIZATORZY  TURNIEJU 
 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie  

mgr Mariola Wiśniewska 

mgr Maria Łyszczarz 
 

PATRONAT   

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie 

 Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 

 

CELE 

1. Popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa. 

2. Utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu ogólnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

3. Propagowanie zasady fair-play podczas rywalizacji oraz w trakcie kibicowania. 

4. Integracja środowisk lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniom szkoły podstawowej. 

5. Kreowanie pozytywnego wizerunku WORD–u i Policji w społeczeństwie. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE TURNIEJU 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z Rzeszowa i okolic. 

2.Turniej obejmuje wiedzę o ruchu drogowym o  prostej formule  testowej (pytania dostosowane do wieku uczniów). 

Ilość uczestników z każdej szkoły: 3 osoby (pierwszoklasista, drugoklasista, trzecioklasista) 

 

Obowiązek pisemnego zgłoszenia uczniów do eliminacji międzyszkolnych spoczywa na opiekunach . Pisemne zgłoszenie 

zawierające nazwiska i imiona, klasę oraz nazwę szkoły - uczestników, prosimy przesłać drogą mailową na adres: 

mariolawisniewska17@interia.pl do dnia 17.11.2018r.  lub osobiście do sekretariatu szkoły. 

  

TERMINY 

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie 22 listopada 2018 r. o godz. 12.30.  
 

 Termin zgłaszania uczestników upływa 17 listopada 2018 r. 
 

W konkursie przewidziane są  nagrody rzeczowe – dla uczestników za zajęcie miejsc od I do III i wyróżnień ufundowane 

przez  Radę Szkolną Rodziców ,WORD, Komendę Miejską Policji Rzeszowie i pozostałych organizatorów turnieju.  

Przyjdź, spróbuj, wygraj ! 

 

 

INFORMACJA DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

„ BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2018” 

Organizatorzy IX Międzyszkolnego Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły 2018” zastrzegają sobie prawo 

do publikacji wizerunku dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie tj. 

nazwiska i imienia dziecka, opiekuna, szkoły, zdjęć. 

Organizatorzy proszą o dostarczenie pisemnej zgody na publikację i przetwarzanie w/w danych w dniu 

konkursu. 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 

mariolawisniewska17@interia.pl       tel. 605 282 536 
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