
Regulamin konkursu „Rowerzysto – sprawdź się” 
Organizowanym przez gminę Rychwał. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu „Rowerzysto – sprawdź się” jest Gmina Rychwał  
z siedzibą - Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, nr tel. 63 2481 001, mail: 
Sekretariat@rychwal.pl 
2. Konkurs organizowany jest w Rychwale i dotyczy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 
3. Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00.  
4. Konkurs skierowany jest dla dzieci uczęszczających do szkół z terenu gminy 
Rychwał (klasy 4-8) 
5. Konkurs jest ściśle związany z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
w szczególności rowerowym.  
6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 Test wiedzy merytorycznej  

 Test umiejętności praktycznych   

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
Konkursowego „Rowerzysto-sprawdź się”  
 
II. CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym, 
propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz wiedzy z zakresu 
prawa o ruchu drogowym i rowerowym.  
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia 
następujące warunki: 
- jest uczniem placówki oświatowej z terenu gminy Rychwał  
- uczęszcza do klasy w przedziale (4-8) 
- zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu; 
- udostępni Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez  
Organizatora dla celów wzięcia udziału w Konkursie. 
 
IV. Przebieg Konkursu 
1. Konkurs składa się z 2 etapów:  
I – Test wiedzy merytorycznej – sprawdzenie wiedzy uczestników poprzez 

wypełnienie testu w wersji papierowej, test jednokrotnego wyboru -  czas na 
wykonanie testu 20 minut 

II – Test umiejętności praktycznych - sprawdzenie umiejętności  praktycznej 
uczestników poprzez przejazdy rowerem w Miasteczku Ruchu Drogowego  
w Rychwale 

2. W przypadku niesprzyjającej pogody konkurs zostaje odwołany.  
3. 10 osób z największą liczbą punktów uzyskaną w teście wiedzy przechodzi do 2 
etapu konkursu.  



4. W przypadku mniejszej liczby uczestników ( mniej niż 10) wszyscy uczestnicy 
przechodzą do drugiego etapu konkursu.  
5. 3 osoby z najlepszymi wynikami, po zsumowaniu dwóch etapów otrzymają 
nagrody rzeczowe. 
6. Nagrody zostaną wręczone w Parku Miejskim w Rychwale, podczas święta 
„Rychwalia – inne niż zwykle”, w tym samym dniu.  
  
V Postanowienia Końcowe 
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do: 
a) ustalenia czynności konkursowych; 
b) oceny zadań konkursowych uczestników Konkursu; 
c) wyłonienia zdobywców nagród w Konkursie w oparciu o zasady określone 
w Regulaminie. 

1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez 
Organizatora. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to  
w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany 
postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na 
stronie internetowej Konkursu. 

 


