REGULAMIN KONKURSÓW LUB QUIZÓW
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

§1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursów lub Quizów jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkursy lubi Quizy są przeprowadzane na terenie całej Polski.
3. Konkursy lub Quizy mają charakter otwarty. W Konkursach lub quizach nie mogą brać
udziału Organizatorzy i ich rodziny oraz członkowie Komisji Konkursowej i ich rodziny.
4. Przed przystąpieniem do Konkursów lub Quizów uczestnicy akceptują zasady zawarte
w regulaminie.
5. Uczestnik Konkursu lub Quizu musi mieć nie mniej niż 15 lat. W przypadku osób
niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
6. Ogłoszenie o Konkursie lub Quizie zostanie zamieszone na stronie internetowej Organizatora,
a w przypadku udziału Uczestnika Konkursu lub Quizu w wydarzeniach określonych
w § 2 przedmiotowego Regulaminu, informacja o obowiązujących Konkursach lub Quizach
zostanie podana podczas trwania danego wydarzenia.

§2.
Cel konkursów i quizów
1. Celem Konkursów lub Quizów jest:
a) realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, m.in.: zwrócenie uwagi na problem zagrożeń, jakie stwarza jazda
z nadmierną prędkością, czy prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym, zwrócenie
uwagi na kwestie związane z ochroną pieszych, wywołanie publicznej dyskusji,
co robić, aby spadek liczby wypadków drogowych był tendencją stałą
b) prezentowanie działań podejmowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego,
c) zachęcanie
do
aktywnego
uczestnictwa
w
wydarzeniach
edukacyjnych
i informacyjnych
realizowanych w formie happeningów lub eventów, a także
w innych formach konkursów lub quizów prowadzonych przez Organizatora.
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§3.
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, jest powoływana przez Sekretarza Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na czas trwania poszczególnych Konkursów lub Quizów. W
skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków.
2. Komisja zostaje powołana w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu
poszczególnych Konkursów lub Quizów, a w szczególności w celu dokonania oceny prac
konkursowych/odpowiedzi na pytania konkursowe, bądź uczestnictwa w wydarzeniach
określonych w § 2 przedmiotowego Regulaminu.
3. Komisja Konkursowa, w zależności od rodzaju ogłoszonego konkursu lub quizu, przy ocenie
prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność tematu pracy konkursowej z tematyką Konkursu lub Quizu,
b. oryginalność podejścia do tematy Konkursu lub Quizu,
c. wartość merytoryczną – przekazane informacje są zgodne z zasadami bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym zawartymi w polskim prawie,
d. prawidłowość udzielonych odpowiedzi.
4. W przypadku odpowiedzi na pytania konkursowe Komisja Konkursowa nagrodzi tych
uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na największą ilość pytań.
5. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać każdy z członków Komisji wynosi 10.
6. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, o wyborze lepszej pracy konkursowej
decyduje zwykła większość głosów oddanych w głosowaniu jawnym przez członków Komisji
Konkursowej lub kolejność wysłanych odpowiedzi.
7. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§4.
Warunki uczestnictwa w konkursach
1. Aby wziąć udział w poszczególnych Konkursach lub Quizach, uczestnik powinien wydrukować
i poprawnie wypełnić zgłoszenie konkursowe, a następnie złożyć je wraz z pracą
konkursową/odpowiedzią na pytania konkursowe.
2. Przedmiotowe zgłoszenie wraz z pracą konkursową/odpowiedzią na pytania konkursowe
należy składać w siedzibie Organizatora, bądź w przypadku wydarzeniach określonych
w § 2 przedmiotowego Regulaminu, przekazać Komisji Konkursowej.
3. Uczestnik powinien wpisać dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania numer
kontaktowy) oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem lub
Quizem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie lub
Quizie.
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§5.
Nagrody
1. W Konkursach lub Quizach ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przewiduje się nagrody,
wymienione w załączniku nr 1 do przedmiotowego regulaminu.
2. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
3. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
4. Organizator pokrywa koszty związane z podatkiem od nagród rzeczowych lub pieniężnych.
§6.
Postanowienia końcowe
1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających
z regulaminu Konkursów i Quizów. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy
czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród
uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia zgłoszenia konkursowego.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania
konkursu.
5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu lub Quizu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
6. Zasady konkursów lub quizów zawarte są w niniejszym Regulaminie.
7. Regulamin Konkursów lub Quizów dostępny będzie na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego oraz w siedzibie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie każdorazowo przy ogłoszeniu informacji
o konkursie lub quizie prowadzonym przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
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