
Regulamin Turnieju „Jeżdżąc rowerem dbam o środowisko” 

1. Organizatorem Turnieju jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie. 

2. Celem turnieju jest poprawa umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach 

połączona praktycznymi ćwiczeniami w segregowaniu odpadów. 

3. Uczestnikami Turnieju są uczniowie gimnazjów oraz szkół podstawowych z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie. 

4. W Turnieju biorą udział 2-osobowe drużyny, wytypowane w eliminacjach szkolnych. 

5. Każda szkoła z terenu Gminy Strzelce Opolskie ma prawo wystawić 1 drużynę. 

6. Turniej odbędzie się 8 kwietnia 2017r. o godzinie 10:00 na terenie Publicznego Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Szymiszowie 

7. Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora wypełnionej Karty 

Zgłoszenia do dnia 31 marca 2017r. 

8. Warunkami udziału zawodnika są: 

a) Zgoda prawnego opiekuna na udział w Turnieju. 

b) Oświadczenie prawnego opiekuna o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału 

w Turnieju. 

c) Zgoda prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji 

Turnieju, prezentacji i publikacji wyników oraz wizerunku na stronach internetowych 

organizatora oraz Gminy Strzelce Opolskie, a także w materiałach promocyjnych 

Gminy Strzelce Opolskie. 

9. Turniej składa się z dwóch konkurencji: 

a) Testu wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz segregacji odpadów. 

b) Jazdy po miasteczku ruchu drogowego i praktycznej segregacji odpadów. 

10. Test wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz segregacji odpadów składa się z 20 pytań. Za 

każdą poprawną odpowiedź zawodnik otrzymuje 2 punkty. 

11. Jazda po miasteczku ruchu drogowego i praktyczna segregacja odpadów polega na zgodnym 

z przepisami przejeździe po miasteczku ruchu drogowego i umieszczeniu 4 odpadów 

w odpowiednich dla nich pojemnikach w odpowiedniej, wylosowanej przed startem 

kolejności. Przyjmuje się następującą punktację: 

a) Za każdy odpad umieszczony w odpowiednim pojemniku: 10 punktów 

b) Za każdy odpad umieszczony w nieodpowiednim pojemniku: – 10 punktów 

c) Za każde niezastosowanie się do znaku drogowego: - 2 punkty 

d) Za każdy brak lub nieprawidłowe sygnalizowanie manewru: - 2 punkty 

e) Za podjechanie do pojemnika z niewłaściwej strony: - 5 punktów 

12. Jazda po miasteczku ruchu drogowego odbywa się w kasku ochronnym – każdy uczestnik 

zobowiązany jest do posiadania takiego kasku. 

13. Organizator zapewnia rowery niezbędne do jazdy po miasteczku ruchu drogowego. 

14. W Turnieju prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 

15. Za zwycięzcę w klasyfikacji indywidualnej uznaje się uczestnika, który zdobył łącznie najwięcej 

punktów. 

16. Za zwycięską drużynę uznaje się tą, której reprezentanci uzyskali najwyższą średnią 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) punktów, obliczaną wg wzoru: 

ś𝑟 =  
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎 1 + 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎 2
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17. Zawodnicy oraz drużyny sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują pamiątkowe puchary oraz 

nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy oraz drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Turnieju. 


