
 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
Organizatorzy Turnieju zapraszają wszystkie lubuskie szkoły do udziału w rozgrywkach 
turniejowych. Aby zrealizować najważniejszy cel Turnieju, jakim jest wzrost w Polsce 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizatorzy wprowadzają od bieżącego roku 
szkolnego zmiany doskonalące, które mają za zadanie spowodować większe 
zainteresowanie Turniejem pośród nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców, co wpłynie na 
wzrost liczby szkół biorących udział, a także na masowy udział uczniów i wzrost poziomu 
przygotowania uczniów. Więcej w Komunikacie nr 2/2018. 
 
 
 

Komunikat nr 2/2018 

Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD w województwie 
lubuskim 

z dnia 06.02.2018 r. 
 
 
w sprawie: organizacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla Szkół Podstawowych na terenie 
województwa lubuskiego 

 
 
Wojewódzki Komitet Organizacyjny informuje, że podstawowym dokumentem 
określającym zasady Turnieju jest Regulamin. Wprowadzanie na terenie województwa 
lubuskiego szczegółowych usprawnień ma na celu odtworzenie w Turnieju wysokiego 
poziomu oraz masowości w udziale uczniów i szkół. 
 
Organizatorowi zależy na jak największej liczbie uczestników w etapie szkolnym. 
 
 

1. ZGŁOSZENIE. 
 
Warunkiem udziału szkoły w Turnieju jest przekazanie organizatorowi wojewódzkiemu 
informacji o szkole w formie zgłoszenia oraz, po zorganizowaniu etapu szkolnego, 
informacji o liczbie uczestników tego etapu. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą 
elektronicznego formularza dostępnego na stronie : 
 
 http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd  
 
Wykaz zgłoszonych szkół (w układzie powiatowym) dostępny jest na tej samej stronie. 
 
W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Turnieju, po ewentualnym wysłaniu zgłoszenia, 
prosimy o przekazanie informacji zwrotnej na adres osoby do kontaktu. 
 
Terminy :  

a) zgłoszenie do udziału w Turnieju do 5 marca ( http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-
brd ). 

b) przekazanie informacji o liczbie uczestników etapu szkolnego do 30 kwietnia  : 
( http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd ). 

 
Osoba do kontaktu : Julian Szambelan, tel. 95 725 50 22,   j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl 

http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd
http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd
http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd
http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd
mailto:j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl


 

 
 

2. DOKUMENTY. 
 
Uczestnicy Turnieju biorąc udział w eliminacjach muszą posiadać i przedstawić do 

wglądu: 
 
- legitymację szkolną, 
- pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju, załącznik 1. 
Zgłoszenie udziału w turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na: przetwarzanie 
danych osobowych uczestników i zamieszczenie fotografii w mediach (zgodnie z 
regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa dla Szkół Podstawowych – 
rozdział  VI).  
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju, załącznik 1 

- a na Etapie Wojewódzkim – dodatkowo kartę rowerową. 
 

3. DRUŻYNA 

 
W wyniku eliminacji szkolnych tworzona jest trzyosobowa drużyna szkoły składająca 

się z 2 dziewczynek i 1 chłopca lub 2 chłopców i 1 dziewczynki  reprezentująca szkołę w 
dalszych etapach Turnieju aż do Etapu Wojewódzkiego włącznie. W uzasadnionych 
przypadkach skład reprezentacji może ulegać zmianie na każdym etapie Turnieju. 
 

4. KLASYFIKACJA 

 
Za zwycięską drużynę w każdym etapie organizowanym na terenie województwa 

lubuskiego uznaje się ten zespół, którego suma zdobytych punktów przez jego 
uczestników we wszystkich konkurencjach jest największa. 
 

5. ETAPY 

 
Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach : szkolnym, 
międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim.  
 

Pomiędzy etapami powiatowymi, a Etapem Wojewódzkim zostanie przeprowadzony 
etap rejonowy.   
 

Do etapu rejonowego awansują drużyny, które wygrały etapy powiatowe oraz minimum 
10 najlepszych drużyn wyłonionych na podstawie rankingu zestawionego z wyników 
wszystkich szkół z etapów powiatowych. Ranking przygotuje organizator wojewódzki. W 
przypadku, gdy w danym powiecie któraś konkurencja nie odbędzie się – awansuje tylko 
jedna najlepsza szkoła z danego etapu powiatowego. 
 

Do Etapu Wojewódzkiego awansuje 10 najlepszych drużyn z etapu rejonowego 
ustalonych na podstawie rankingu wyników. Organizator może zwiększyć liczbę drużyn.  
 

Szkoła, która zwycięży w Etapie Wojewódzkim uzyskuje prawo do reprezentowania 
województwa lubuskiego w Finale Centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych po uzupełnieniu składu reprezentacji do 
wymogów Finału Centralnego: 2 chłopców i 2 dziewczynki. 



 

 
6. ORGANIZACJA I ZASADY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH. 

 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU SZKOŁY: 
 
W systemie elektronicznym na stronie Kuratorium Oświaty http://ko-
gorzow.edu.pl/konkursy-brd do 5 marca 2018 – zgłasza dyrektor szkoły. 
 
 
ETAPY SZKOLNE: 
 
Udział biorą: uczniowie klas 4-5-6-7. 
Termin: do 7 kwietnia 2018r 
Zakres:  

• test teoretyczny: proponujemy wyświetlanie z ekranu,  test ( 25 z przepisów ruchu 
drogowego i 10 ze skrzyżowań ) na podstawie pytań znajdujących się na stronie 
pzm.pl : https://www.pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm  

• Test prowadzi: nauczyciel  

• Drużyna: 2+1 (dwie dziewczynki + jeden chłopiec lub odwrotnie), tworzona na 
podstawie wyników indywidualnych. 

• Awansują: wszystkie szkoły zgłoszone do Turnieju, Organizatorowi zależy na jak 
największej liczbie uczestników w etapie szkolnym. 

• Sprawozdanie (należy przesłać bezzwłocznie):  imienny wykaz uczniów biorących 
udział z podaniem liczby uzyskanych punktów. Sprawozdanie należy przesłać w 
formie zał. 2 (plik excel) pocztą elektroniczną, na adres: j.szambelan@ko-
gorzow.edu.pl . 

• Zgłoszenie na kolejny etap: wysłanie sprawozdania jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem. 

 
ETAPY GMINNE  
( organizowane w sytuacji, gdy z uwagi na dużą liczbę szkół nie jest możliwe 
przeprowadzenie eliminacji powiatowych dla wszystkich szkół w powiecie – w przypadku 
organizacji etapów gminnych, konieczny jest kontakt z biurem WKO w celu przygotowania 
testu teoretycznego ) 
 
Udział biorą: zgłoszone i zakwalifikowane drużyny 

Termin: od 16 do 21 kwietnia 2018r 

Zakres:  

• test teoretyczny wyświetlany z ekranu, test jednolity dla wszystkich szkół 
przygotuje organizator wojewódzki. 

• test przeprowadzi: Policjant ruchu drogowego. 

• tor przeszkód (trzy przeszkody: żmijka, zwężenie na półkolu, przedmiot do 
przewożenia). Na torze sędziuje przygotowany sędzia. 

• Zliczanie punktów: program dostępny na stronie internetowej organizatora 
wojewódzkiego. 

• Drużyna: 2+1 (dwie dziewczynki + jeden chłopiec lub odwrotnie). 

• Awansują: wszystkie szkoły, które wykazały wysoki poziom. 

• Sprawozdanie (należy przesłać bezzwłocznie) : zestawienie imienne drużyn 
biorących udział z podaniem liczby uzyskanych punktów. Sprawozdanie należy 
przesłać w formie pliku zał. 3 (plik excel) pocztą elektroniczną, na adres: 
j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl oraz do organizatora etapu powiatowego. 

http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd
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• Zgłoszenie na kolejny etap: wysłanie sprawozdania jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem. 
 

UWAGA: ORGANIZATOROWI ZALEŻY NA AWANSIE Z GMIN WSZYSTKICH DRUŻYN 
WYKAZUJĄCYCH WYSOKI POZIOM. 
 
ETAPY POWIATOWE 

Organizatorzy powiatowi zobowiązani są do dnia 14 kwietnia 2018 poinformować WKO o 
miejscu, terminie oraz godzinie rozpoczęcia Etapu Powiatowego. 
 
UWAGA: ORGANIZATOROWI ZALEŻY NA PRZYJĘCIU Z GMIN DO POWIATÓW 
WSZYSTKICH DRUŻYN WYKAZUJĄCYCH WYSOKI POZIOM 

Udział biorą: wszystkie zgłoszone drużyny. 
 
Termin: od 23 kwietnia do 12 maja 2018r 

Zakres:  

• test teoretyczny wyświetlany z ekranu, test jednolity dla wszystkich powiatów 
przygotuje organizator wojewódzki. Przedstawiciel organizatora wojewódzkiego 
przywiezie i przeprowadzi test. 

• tor przeszkód (cztery przeszkody: żmijka, zwężenie na półkolu, przedmiot do 
przewożenia, korytarz z desek). Na torze sędziuje przygotowany sędzia. 

• MRD: sędziuje Policjant ruchu drogowego. 

• PPP: Zadanie na piśmie przygotowane przez sędziego, jednolite dla wszystkich 
drużyn. Sędziuje przedstawiciel Straży Pożarnej. Zadanie wykonuje wylosowany 
uczeń. Pozostali członkowie drużyny i nauczyciel są przy realizacji zadania bez 
prawa podpowiadania. 

• Zliczanie punktów: program dostępny na stronie internetowej organizatora 
wojewódzkiego. 

• Drużyna: 2+1 (dwie dziewczynki + jeden chłopiec lub odwrotnie). 

• Awansują: Do etapów rejonowych awansują drużyny, które wygrały etapy 
powiatowe oraz minimum 10 najlepszych drużyn wyłonionych na podstawie 
rankingu zestawionego z wyników wszystkich szkół z etapów powiatowych. Ranking 
przygotuje organizator wojewódzki. W przypadku, gdy w danym powiecie któraś 
konkurencja nie odbędzie się – awansuje tylko jedna najlepsza szkoła z danego 
etapu powiatowego. 

• Sprawozdanie (należy przesłać bezzwłocznie) : zestawienie imienne drużyn 
biorących udział z podaniem liczby uzyskanych punktów. Sprawozdanie należy 
przesłać w formie pliku zał. 3  (plik excel) pocztą elektroniczną, na adres: 
j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl oraz do organizatora wojewódzkiego. 

• Zgłoszenie do rejonu: wysłanie sprawozdania jest równoznaczne ze zgłoszeniem. 
 
ETAPY REJONOWE 

 
Udział biorą: drużyny wskazane w rankingu. 
Termin: od 14 do 19 maja 2018 r. 
Zakres:  

• test teoretyczny wyświetlany z ekranu, test jednolity dla obu rejonów przygotuje 
organizator wojewódzki. Przedstawiciel organizatora przywiezie i przeprowadzi test. 

• tor przeszkód (pięć przeszkód: żmijka, zwężenie na półkolu, przedmiot do 
przewożenia, korytarz z desek krótkich, rynna). Na torze sędziuje przygotowany 
sędzia. 

• MRD: sędziuje Policjant ruchu drogowego. 

mailto:j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl


 

• PPP: Zadanie na piśmie przygotowane przez sędziego, jednolite dla wszystkich 
drużyn. Sędziuje przedstawiciel Straży Pożarnej. Zadanie wykonuje wylosowany 
uczeń. Pozostali członkowie drużyny i nauczyciel są przy realizacji zadania bez 
prawa podpowiadania. 

• Zliczanie punktów: program dostępny na stronie internetowej organizatora 
wojewódzkiego. 

• Drużyna: 2+1 (dwie dziewczynki + jeden chłopiec lub odwrotnie). 

• Awansują: 10 najlepszych szkół z rankingu. Ranking przygotuje organizator 
wojewódzki 

• Sprawozdanie: plik z punktacją wszystkich drużyn biorących udział. Sprawozdanie 
należy przesłać e-mailem do organizatora. Sprawozdanie należy przesłać w formie 
pliku zał. 3 (plik excel) pocztą elektroniczną, na adres: j.szambelan@ko-
gorzow.edu.pl oraz do organizatora wojewódzkiego. 

Zgłoszenie do finału wojewódzkiego: informacja będzie zawarta w rankingu, który pojawi 
się na stronie internetowej organizatora wojewódzkiego. 
 
ETAP WOJEWÓDZKI 
 
Udział biorą: drużyny wskazane w rankingu po etapach rejonowych. 
Termin: do 30 maja 2018 r. 
Zakres:  

• test teoretyczny wyświetlany z ekranu, test przygotuje organizator wojewódzki. 
Przedstawiciel organizatora przywiezie i przeprowadzi test. 

• tor przeszkód (sześć przeszkód wybranych z propozycji regulaminowych). Na 
torze sędziuje przygotowany sędzia. 

• MRD: sędziuje Policjant ruchu drogowego. 

• PPP: Zadanie na piśmie przygotowane przez sędziego, jednolite dla wszystkich 
drużyn. Sędziuje przedstawiciel Straży Pożarnej. Zadanie wykonuje wylosowany 
uczeń. Pozostali członkowie drużyny i nauczyciel są przy realizacji zadania bez 
prawa podpowiadania. 

• Zliczanie punktów: program dostępny na stronie internetowej organizatora. 

• Drużyna: 2+1 (dwie dziewczynki + jeden chłopiec lub odwrotnie)  

• Awansują: jedna, najlepsza drużyna.  

• Sprawozdanie i zgłoszenie do finału centralnego: wyniki z finału wojewódzkiego 
przesyła organizator do ZO PZM. ZO PZM zgłasza do finału centralnego najlepszą 
drużynę z etapu wojewódzkiego po uzupełnieniu przez zwycięską szkołę składu 
reprezentacji do wymogów finału centralnego : 2 chłopców i 2 dziewczynki. 

 
 
MRD – Miasteczko Ruchu Drogowego 

PPP – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

 
 
 
     Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów BRD  
               w województwie lubuskim 
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ZAŁ. 1 – OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BRD 2018 – LUBUSKIE: ZGODA / OŚWIADCZENIE. 

 

 

 
 

 

…………………………………. 
(miejscowość, data) 

…….……………………………… 

……..…………………………….. 
…………………………………… 

(imię, nazwisko, adres rodzica/opiekuna) 
 
 
 

ZGODA-OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……….…………………………………….. w 
Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla: 

• Szkół Podstawowych * 

• Szkół Gimnazjalnych * 

• Szkół Ponadgimnazjalnych * 

• Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych * 

oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym upublicznienie wizerunku. 

 

 
 
Oświadczam jednocześnie, że nie ma przeciwwskazań, w tym zdrowotnych, do 
uczestnictwa mojego dziecka w turnieju. 
 
 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAŁ. 2 – OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BRD 2018 – LUBUSKIE: SPRAWOZDANIE z etapu szkolnego . 

dostępny na stronie: http://ko-gorzow.edu.pl/informacja-o-lubuskich-ogolnopolskich-turniejach-brd-
2018/ 

  

  

 

ZAŁ.  3 – OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BRD 2018 – LUBUSKIE: SPRAWOZDANIE z etapu gminnego/powiatowego/rejonowego. 

dostępny na stronie: http://ko-gorzow.edu.pl/informacja-o-lubuskich-ogolnopolskich-turniejach-brd-
2018/ 

 


