
REGULAMIN IMPREZY 

,,DNI OTWARTE WORD PRZEMYŚL  

– BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY” 2021 
 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu. 

 

 

CEL IMPREZY 

 

Głównym założeniem inicjatywy jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. popularyzowanie przepisów i zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, kształtowanie zachowania wobec innych uczestników ruchu, a także 

promowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu. 

 

UCZESTNICTWO 

 

Uczestnikami dni otwartych są dzieci i młodzież w wieku szkolnym.  

Celem wzięcia udziału w konkursach przygotowanych przez organizatora niezbędne 

pozostaje dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowanego przez wyznaczonego 

pracownika WORD Przemyśl w trakcie trwania imprezy oraz przedłożenie podpisanej przez 

rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie 

organizowanym w ramach przedsięwzięcia „Dni otwarte – Bezpieczny powrót do szkoły” 

2021, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

PROGRAM  IMPREZY 

 

Wtorek 31.08.2021 r. 

 

1. Oficjalne rozpoczęcie ,, Dni otwartych WORD Przemyśl – Bezpieczny powrót do szkoły” 

godz. 15.00 

2. Przedstawienie programu przedsięwzięcia  

3. Prezentacja wyposażenia pojazdów służb ratowniczych i mundurowych oraz pojazdów 

egzaminacyjnych WORD Przemyśl  

4. Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – konkurs z wiedzy    

 i udzielania pierwszej pomocy 

5. Konkurs plastyczny ,, Jestem bezpieczny na drodze”  dla najmłodszych  

6. Edukacja dotycząca zagrożeń, wyzwań i obowiązków na drodze – rozmowa z policjantem 

z Wydziału Ruchu Drogowego – quiz z wiedzy o zasadach bezpiecznego poruszania się 

po drogach  

7. Konkurs rowerowy dla uczniów szkół podstawowych klas IV-V i VI-VIII.  

Sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze ( jazda na czas po torze z przeszkodami)  

  



 

 

 

KONKURS Z WIEDZY ORAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ 

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz średnich.  

Misją konkursu jest zachęcanie do ratowania życia, nauka zasad pierwszej pomocy oraz 

promocja najwyższych wartości. 

 

Konkurs składa się z dwóch części: 

 

Część pierwsza: test z pytaniami zamkniętymi, jednokrotnego wyboru, zawierający 15 pytań 

dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik 

otrzymuje 1 punkt.  

 

Część druga: należy wykonać wylosowaną czynność, przeprowadzaną podczas udzielania 

pierwszej pomocy. W części praktycznej uczniowie udzielają pomoc przedmedyczną w trzech 

ogniskach urazowych (zranienie, oparzenie, złamanie kończyny dolnej; utrata przytomności; 

ciało obce w organizmie, wykonanie resuscytacji krążeniowo oddechowej). W tej części 

konkursu uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 punktów.  

Suma punktów uzyskanych w pierwszej i drugiej części konkursu decyduje o zajętym przez 

uczestnika miejscu.  

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz oceną uczestników czuwać będzie niezależne 

jury. 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA NAJMŁODSZYCH 

 

Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.  

 

Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej. Prace mogą być wykonane 

w dowolnej technice plastycznej w formacie A4. Tematyka prac musi być związana z nazwą 

konkursu plastycznego ,,Jestem bezpieczny na drodze”.  

 

Zasady uczestnictwa: 

Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Powinna być na odwrocie czytelnie 

oznakowana i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę.  

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz oceną uczestników czuwać będzie niezależne 

jury. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KONKURS ROWEROWY 

 

Konkurs rowerowy przeprowadzony zostanie dla uczniów szkoły podstawowej w dwóch 

kategoriach wiekowych : 

1. Dla klas od IV do V 

2. Dla klas od VI do VIII  

 

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznej jazdy rowerem oraz doskonalenie techniki 

jazdy. 

 

Każdy uczestnik konkursu rowerowego ma obowiązek posiadania własnego kasku 

rowerowego przy pokonywaniu toru przeszkód. Brak kasku uniemożliwi wzięcie udziału w 

konkursie. 

 

Każdy uczestnik otrzyma szczegółowy plan toru przeszkód w dniu konkursu. 

 

Organizator imprezy dopuszcza możliwość uczestniczenia w konkursie na własnym rowerze.  

 

Zasady konkursu rowerowego 

 

W konkursie przewidziana jest jazda rowerem po torze z przeszkodami na czas. Zwycięzcami 

konkursu będą zawodnicy, którzy uzyskają najkrótszy czas przejazdu. 

Za każdorazowe nieprawidłowe wykonanie zadania, polegające na potrąceniu lub 

przewróceniu przeszkody czy podparciu się uczestnika w trakcie przejazdu, zostanie 

doliczone dodatkowe 5 karnych sekund do czasu przejazdu zawodnika. Za każde ominięcie 

przeszkody zostanie doliczona kara 30 sekund do czasu przejazdu.  

 

Czas przejazdu toru przeszkód oraz czas ewentualnie doliczony za każdorazowe potrącenie, 

przewrócenie, ominięcie przeszkody lub podparcie się uczestnika decyduje o zajętym przez 

niego miejscu w konkursie.  

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz oceną zawodników czuwać będzie niezależne 

Jury.  

 

Konkursy i zabawy organizowane są przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Przemyślu.  

 

 

NAGRODY 

Uczestnicy, którzy zajmą w danym konkursie trzy pierwsze miejsca otrzymają od 

organizatora nagrody. Dla  pozostałych uczestników konkursów przewidziane są drobne 

upominki. 

 

JURY 



Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz oceną uczestników konkursów, czuwać 

będzie jury w skład którego wchodzić będą: ratownik medyczny, policjant z wydziału ruchu 

drogowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu oraz pracownicy WORD Przemyśl. 

 

Konkursy i zabawy organizowane są przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Przemyślu.  

 

Pełną odpowiedzialność za dzieci i młodzież biorącą udział w imprezie Dni otwarte WORD 

Przemyśl – Bezpieczny powrót do szkoły”  ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w stosunku do uczestników 

 ,,imprezy jak również spowodowanych przez nich w sposób pośredni lub bezpośredni szkód  

w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  

 

Uczestnictwo w przedsięwzięciu ,,Dni otwarte WORD Przemyśl - Bezpieczny powrót do 

szkoły”  jest równoznaczne : 

 

1. z akceptacją  przez pełnoletnich uczestników konkursów, rodziców bądź prawnych 

opiekunów niepełnoletnich uczestników konkursów, regulaminu przedsięwzięcia 

 ,,Dni otwarte WORD Przemyśl – Bezpieczny powrót do szkoły”, organizowanym 

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu i zgodą na wszystkie jego 

postanowienia oraz  z  pouczeniem  o jego treści niepełnoletniej osoby biorącej udział 

w organizowanych konkursach 

 

2. z wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników konkursów, rodziców bądź 

prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników konkursów, na przetwarzanie przez 

Organizatora oraz patronów imprezy, danych osobowych  uczestnika konkursów, 

 w tym danych osobowych wizerunkowych do celów promocyjnych (wizerunku, imienia 

i nazwiska  dziecka) i budowania pozytywnego wizerunku Administratora  

w przestrzeni publicznej (strona internetowa, Facebook) 

 

3. wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników konkursów, rodziców bądź 

prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników konkursów, na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika przedsięwzięcia w zakresie: imienia, nazwiska, klasy 

oraz na opublikowanie wyników konkursów, a także prezentacji nagrodzonych prac  

w konkursie plastycznym,  za pośrednictwem wszelkich mediów. 

 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział osoby niepełnoletniej 

w konkursie organizowanym w ramach przedsięwzięcia 

,, DNI OTWARTE WORD PRZEMYŚL – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY” 

 

 

 
Ja, niżej podpisana/y .............................................................................., ojciec/matka/opiekun 

prawny*)                                                                                  

  (imię i nazwisko)   

 

dziecka/podopiecznego*………………………………………………………………… oświadczam,  

         (imię i nazwisko)  

 

pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że: 

  

1. zapoznałem(-łam) się z regulaminem przedsięwzięcia ,,Dni otwarte WORD Przemyśl – Bezpieczny 

powrót do szkoły” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu 

 i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz, że pouczyłam/em o jego treści osobę biorącą udział 

w konkursie; 

2. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz patronów imprezy 

danych osobowych moich i mojego Dziecka, w tym danych osobowych wizerunkowych do celów 

promocyjnych (wizerunku, imienia i nazwiska mojego i Dziecka) i budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej (strona internetowa, Facebook),  

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przedsięwzięcia w zakresie: 

imienia, nazwiska, klasy oraz na opublikowanie wyników konkursów, a także prezentacji 

nagrodzonych prac w konkursie plastycznym,  za pośrednictwem wszelkich mediów. 

 

Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Pani/Panu/Państwa Dziecku wzięcie udziału w konkursie 

organizowanym podczas ,,Dni otwartych WORD Przemyśl – Bezpieczny powrót do szkoły” 

 

Miejscowość ________________________, dnia _________________ r.  

 

 

   __________________________  

    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

*)niepotrzebne skreślić 



Klauzula RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WORD w Przemyślu z siedzibą w 
Przemyślu z siedzibą, przy ul. Topolowej 7; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  - iod@wordprzemysl.pl, tel. 166750658; 
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) organizacji „przedsięwzięcia ,, Dni otwarte – bezpieczny powrót do szkoły”  – art. 6 ust. 1 
lit. a RODO;  

b) publikowanie wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) uczestników turniejów za 
pośrednictwem wszelkich mediów – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody art. 6 ust. 
1 lit. a RODO; 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd 
Skarbowy, Firma ubezpieczeniowa Rzeczoznawcy itp.), oraz osoby upoważnione przez 
Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych, 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu/ów dla 
jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 
jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

9)  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a konsekwencją ich 
niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w pkt 6. Podanie danych osobowych 
w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 

 
„Obowiązek informacyjny został spełniony przez administratora w taki sposób że osoby których dane 
dotyczą  mogą a zapoznać się z informacją dot. Przetwarzania ich danych osobowych pobierając 
kwestionariusz w holu, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.wordprzemysl.pl w 
zakładce RODO 

 

 

mailto:kontakt@wordprzemysl.pl

