Regulamin konkursu

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile wspólnie z firmą SPH CREDO
Jacek Bogusławski w Pile organizuje konkurs dla wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy pod nazwą „Z prawem jazdy w dorosłość”.
Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie, którzy ukończyli lub do
31 sierpnia 2018 r. ukończą 18 lat i nie posiadają prawa jazdy oraz uzyskali
pozytywną opinię swojego wychowawcy.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Każdy etap polega na rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych na prawo jazdy
kat. B składających się z 32 pytań dotyczących:
• zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem
po drodze publicznej,
• zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
• obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
• postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Uczestnicy konkursu otrzymują pytania generowane w czasie rzeczywistym za
pomocą nośników elektronicznych i udzielają odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi.

I etap konkursu przeprowadzany jest w MOW w Łobżenicy w terminie do 28 lutego
2018 r.
Dyrektor ośrodka ustala datę przeprowadzenia testów dla wychowanków swojej
placówki oraz odpowiada za realizację tego etapu.
O zajętym miejscu w I etapie decyduje suma punktów uzyskanych z testu. W
przypadku takiej samej liczby (największej) punktów u więcej niż jednego uczestnika,
laureatów wyłania się w „dogrywce” - przeprowadzając kolejny test. Nazwiska i
imiona zwycięzców oraz liczbę wychowanków biorących udział w I etapie konkursu,
Ośrodek przekazuje do WORD w Pile w formie pisemnej informacji pocztą
elektroniczną na adres sekretariat@word.pila.pl do dnia 1.03.2018 r.
Do II etapu konkursu może zostać zakwalifikowanych do 2/3 uczestników I etapu.

II etap konkursu odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile
w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 11.00.
Zwycięzcy I etapu konkursu przyjeżdżają z opiekunami do WORD w Pile na
własny koszt.
Przed przystąpieniem do II etapu zobowiązani są okazać ważną legitymację
szkolną lub inny dokument tożsamości.
Po
przeprowadzeniu
testu
sprawdzającego,
członkowie
zespołu
organizacyjno-sędziowskiego wyłonią trzech najlepszych uczestników konkursu. W
przypadku równej liczby punktów u najlepszych uczestników, zespół organizacyjno-

sędziowski przeprowadzi „dogrywkę”. Uczestnicy „dogrywki” będą odpowiadali na
zadawane sobie nawzajem pytania przygotowane przez organizatora konkursu.
Błędna odpowiedź lub jej brak w określonym czasie - eliminuje uczestnika.
Nagrody:
I miejsce
• opłacenie przez WORD w Pile szkolenia podstawowego dla osób
ubiegających się o prawo jazdy kat. B w wybranym przez laureata ośrodku
szkolenia kierowców w kwocie do 1500,- zł;
• jednorazowe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy kat. B.

II miejsce
• dofinansowanie przez WORD w Pile szkolenia podstawowego dla osób
ubiegających się o prawo jazdy kat. B w wybranym przez laureata ośrodku
szkolenia kierowców w kwocie do 1000,- zł;
• jednorazowe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy kat. B.

III miejsce
• dofinansowanie przez WORD w Pile szkolenia podstawowego dla osób
ubiegających się o prawo jazdy kat. B w wybranym przez laureata ośrodku
szkolenia kierowców w kwocie do 800,- zł;
• jednorazowe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy kat. B.
Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają upominki ufundowane przez
organizatorów.
Uroczyste wręczenie nagród i upominków uczestnikom II etapu konkursu „Z prawem
jazdy w dorosłość” odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.
Do przeprowadzenia konkursu „Z prawem jazdy w dorosłość” pod patronatem
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile ukonstytuuje się zespół
organizacyjno-sędziowski w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.

Mirosław Mantaj – zastępca dyrektora WORD w Pile (przewodniczący)
Marcin Bartol - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pile
Jacek Bogusławski - właściciel firmy SPH Credo w Pile
Edward Bartol - st. specjalista brd WORD w Pile
Jarosław Kajewski - naczelnik Wydziału Przeprowadzania Egzaminów WORD
w Pile
6. Andrzej Palczyński - st. specjalista ds. kontroli wewnętrznej WORD Pile

