
Regulamin  Multimedialnego Konkursu

„Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ ”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Pile,
ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła;

2. Partnerami  konkursu są:  Komenda Powiatowa Policji  w  Pile,  ul.  Bydgoska 117,
64-920 Piła, Firma SPH CREDO Sandra Bogusławska,  al. Wojska Polskiego 43,
64-920Piła; OSP RW w Pile, ul H. Wieniawskiego 4. 64-920 Piła.

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, którzy ukończyli lub ukończą 18 lat do
końca 2023 roku, nie posiadają prawa jazdy kategorii B oraz – do dnia konkursu –
nie podjęli szkolenia na prawo jazdy kategorii B w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i etapu rejonowego. Każdy
etap polega na rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych na prawo jazdy kat. B:

• 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,

• pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Etap I szkolny konkursu przeprowadzany jest w szkołach w terminie do 24 marca
2023 r. Dyrektorzy szkół ustalają datę przeprowadzenia testów dla uczniów swojej
szkoły oraz odpowiadają 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, laureata wyłania się w „dogrywce” - przeprowadzając kolejny test. 

6. Etap II rejonowy Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2023
roku (piątek), godz. 10:00 w sali konferencyjnej WORD w Pile. 
Zwycięzcy I etapu konkursu przyjeżdżają z opiekunem szkolnym do WORD w Pile
na własny koszt.

Przed  przystąpieniem  do  II  etapu  zobowiązani  są  okazać  ważną  legitymację
szkolną lub inny dokument tożsamości.
Po przeprowadzeniu konkursu, członkowie zespołu organizacyjno - sędziowskiego
wyłonią trzech najlepszych uczestników konkursu.

7. Konkurs zawiera 40 pytań.  Organizator przewiduje, że przedsięwzięcie zajmie
1,5 godziny (łącznie z logowaniem i testem próbnym);

8. Konkurs  ma  charakter  interaktywny  i  zostanie  przeprowadzony  za  pomocą
platformy internetowej Kahoot;



Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny;

2. W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział po 1 uczestniku reprezentującym
szkoły  ponadpodstawowe  z  terenu  powiatów:  chodzieskiego,  czarnkowsko  –
trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego;
 

3. Dyrektor placówki wyznacza szkolnego koordynatora konkursu;
 

4. Koordynator przygotowuje KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DO II ETAPU KONKURSU
„ Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ” według załącznika nr 1 do regulaminu,

5. Uczestnicy  muszą  przekazać  koordynatorowi  zgodę  na  udział  konkursie  i
oświadczenie RODO - załącznik  nr 2 do regulaminu;

6. Koordynator  danej  placówki  przesyła  KARTĘ  ZGŁOSZENIOWĄ  DO  II  ETAPU
KONKURSU „Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ” oraz liczbę uczniów biorących
udział w I etapie konkursu do WORD w Pile w formie pisemnej informacji pocztą
elektroniczną na adres sekretariat@word.pila.pl do dnia 27 marca 2023 r.
 

7. Koordynator  otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zakwalifikowania ucznia do
konkursu; 

8. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  posiadanie  telefonu  dotykowego
umożliwiającego  korzystanie  z  platformy  internetowej  Kahoot.  Urządzenie  jest
elementem niezbędnym do wzięcia udziału w rywalizacji;

9. Uczestnicy korzystać będą jedynie z własnego połączenia internetowego, za które
organizator nie ponosi kosztów;

10.Wylogowanie  z  aplikacji  lub  błąd  zalogowanego  urządzenia  dyskwalifikuje
uczestników  z  konkursu.  Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  jakość  i
ustawienia urządzeń wykorzystywanych przez graczy;

11. Konkurs rozpoczyna się jednocześnie dla wszystkich zalogowanych uczestników;

12.Organizator zastrzega sobie, że czas na zalogowanie każdego uczestnika nie może
przekroczyć 3 minut;

13.Uczestnicy  konkursu  będą  mieli  możliwość  oglądania  ekranu  po  zalogowaniu
(wpisaniu kodu na stronie Kahoot). Następnie na ogólnodostępnym ekranie w sali
konferencyjnej WORD w Pile wyświetlą się poszczególnie pytania.

mailto:sekretariat@word.pila.pl


Informacje techniczne

1. Kahoot!  to  bezpłatna  platforma  do  tworzenia  i  przeprowadzania  interaktywnych
quizów. Nie wymaga ona ściągania na urządzenia żadnych aplikacji;

2. Program generuje kod, dzięki któremu uczestnicy na swoich urządzeniach (telefon)
będą odpowiadać na pytania konkursowe;

3. Na  każde  z  pytań  należy  odpowiedzieć  w  podanym  przedziale  czasowym,
ustalonym przez autorów pytań;

4. Brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie lub odpowiedź błędna to brak punktów;

5. Program automatycznie przyznaje punkty biorąc pod uwagę nie tylko poprawność
odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia;

6. Premie punktowe są przydzielane za ciąg poprawnych odpowiedzi;

7. Program  podsumowuje  każde  pytanie  ujawniając,  ile  było  poprawnych,  a  ile
błędnych odpowiedzi;

8. Wyniki konkursu będą zamieszczane na ekranie w czasie rzeczywistym;

9. Zasady  technicznego  działania  aplikacji  każdy  z  uczestników  może  wcześniej
sprawdzić na platformie: www.kahoot.com

10. Po zakończonej grze każdy uczestnik wykona screen/zrzut ekranu;

11. Przed rozpoczęciem właściwego testu uczestnicy wezmą udział w teście  próbnym
celem zapoznania się z obsługą systemu Kahoot.

Nagrody

1. I 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 2000,- zł;

2. jednorazowe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy kat. B.

3. 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 1500,- zł;

4.  jednorazowe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy kat. B.

http://www.kahoot.com/


5. 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 1000,- zł;

6. jednorazowe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy kat. B.

7. Wszyscy  uczestnicy  II  etapu  konkursu  otrzymają  upominki  ufundowane  przez
organizatorów oraz partnerów konkursu. Uroczyste wręczenie nagród i upominków
uczestnikom  II  etapu  konkursu  „Z  prawem  jazdy  w  dorosłość”  odbędzie  się
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

8. Laureat konkursu dostarczy do siedziby WORD w Pile fakturę, dotyczącą swojego
szkolenia,  najpóźniej do dnia 16 grudnia 2020 roku.

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w
nim  udział  na  przetwarzanie  przez  Organizatorów  ich  danych  i  wizerunku   na
potrzeby  konkursu,  w  szczególności  na  podanie  imion  i  nazwisk,  zgodnie  z
rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2. Dane mogą być udostępniane mediom oraz umieszczone na stronie internetowej
organizatorów i partnerów w celu ogłoszenia  wyników konkursu;

3. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej WORD w Pile;

2. Organizatorzy  Konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian
 w Regulaminie;

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie;
 

4. Dalsze  uczestnictwo  w  Konkursie,  po  zmianie  Regulaminu,  uznaje  się
 za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu;

5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  przesunięcia,  przedłużenia,  przerwania
Konkursu z ważnych przyczyn;



6. W  kwestiach  dotyczących  przebiegu  Konkursu,  nieprzewidzianych  niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

Uwaga!  W przypadku zmiany przez laureata  wybranego wcześniej  ośrodka szkolenia
kierowców,  po  opłaceniu  przez  WORD  szkolenia  na  rzecz  ośrodka  pierwotnie
wybranego,rozliczenia  finansowe  pomiędzy  ośrodkami  będą  dokonywane  bez udziału
WORD w Pile.

  

Załącznik nr 1 do regulaminu

………………………………………………
(pieczątka placówki oświatowej)

….……………………………………..
(miejscowość i data)



KARTA ZGŁOSZENIOWA DO II ETAPU KONKURSU
„ Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ”

1.  Nazwisko i imię laureata …………………………………………........………………………………..

2.  Data urodzenia …………………………………………………………………..........………………….

3.   Adres zamieszkania ………………………………………………….........…………………………….

4.  Numer legitymacji szkolnej ……………………………………..........………………………………….

5.  Nazwisko i imię koordynatora…………………………………....………………………………………

6.  Telefon kontaktowy koordynatora …………………………...………………………………………….

7.  W  I etapie konkursu (w szkole) udział wzięło uczniów .................................................................

 

…..................................................................
     (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w konkursie.

1.Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zgłoszenia  przez

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą 64-920 Piła ul. Lotnicza 6.

2.Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania

zgody w dowolnym momencie,  a  wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego

dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

3.Jednocześnie  oświadczam,  że  zapoznałam/em się  z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  Administratora

danych osobowych, podstawie i zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi prawach.

                                                                                                    

 

      ….......................................................
                                                                                        (podpis uczestnika konkursu)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE)
2016/697  z  dnia  27  kwietnia  2016.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych



(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:
1.  Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu
Drogowego  w  Pile   z  siedzibą  w  64-920  Piła  przy  ul.  Lotnicza  6  zwany  dalej
administratorem;  administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pana/Pani  danych
osobowych.

2.  Inspektorem  danych  osobowych  u  administratora  jest  Mirosław  Sanecki  e-mail:
miroslaw.sanecki@word.pila.pl

3.  Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu: „Z
prawem jazdy w dorosłość”.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla tego
procesu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
konkursie. 

4.  Podstawą  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.1  pkt.  a  i  c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016.

5.  Odbiorcą  Pana/Pani  danych  osobowych  będą tylko  instytucje  upoważnione z  mocy
prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego,  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  jeżeli
wcześniej była wyrażona.

7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu;

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, jednak nie
krócej niż 3 lata dla potrzeb prowadzonego rejestru osób biorących udział w ww.
konkursie.


	1. I 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 2000,- zł;

