
 
 
 

Komunikat nr 3/2018 
Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD w województwie 

lubuskim 
z dnia 20.02.2018 r. 

 
 
 
 
w sprawie: organizacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla Szkół Gimnazjalnych na 
terenie województwa lubuskiego 
 
Turniej dla uczniów gimnazjów, na terenie województwa lubuskiego, organizowany jest 
zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie  
https://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje 
 
 
Dodatkowe uwagi WKO : 
 
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. 
 
http://ko-gorzow.edu.pl/forms/nine/ 
 
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 13 kwietnia: 

http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd . 
 
Osoba do kontaktu : Julian Szambelan, tel. 95 725 50 22,   j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl 
 
2. DOKUMENTY. 
Uczniowie biorący udział w eliminacjach muszą posiadać i przedstawić do wglądu: 
- kartę rowerową, motorowerową lub prawo jazdy kat. AM (tylko na etapie wojewódzkim) 
- legitymację szkolną, 
- pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju, załącznik nr 1.  
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju, załącznik nr 1. 
 
3. 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. 
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4. ETAPY 
Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach : szkolnym, 
międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim. Informacje o organizatorach znajdują się na stronie: 
http://ko-gorzow.edu.pl 
w dziale: 
Strona główna » Rodzice i uczniowie » Konkursy, olimpiady i turnieje » BRD 
link:  
http://ko-gorzow.edu.pl/informacja-o-lubuskich-ogolnopolskich-turniejach-brd-2018/ 
 
 

5. ORGANIZACJA I ZASADY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH. 
 
 
ETAPY SZKOLNE: 
 
Udział biorą: uczniowie klas 2-3. 
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/gimnazjum-testy-brd-i-mtm 

• Test prowadzi: nauczyciel  

• Drużyna: trzyosobowa, tworzona na podstawie wyników indywidualnych. 

• Awansują: wszystkie szkoły zgłoszone do Turnieju. 

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

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

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

ETAPY POWIATOWE 
Organizatorzy powiatowi do dnia 14 kwietnia 2018 informują WKO o miejscu, terminie oraz 
godzinie rozpoczęcia etapu powiatowego. W przypadku niewielu zgłoszonych szkół 
zachęcamy do łączenia etapów powiatowych z sąsiednimi starostwami.  
 
Udział biorą: wszystkie zgłoszone drużyny (właściwe terytorialnie), których lista dostępna 
jest na stronie http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd. 
 
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. 
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• 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: trzyosobowa. 

• Awansują: Do etapu wojewódzkiego awansują drużyny, które wygrały etapy 
powiatowe. W przypadku łączenia imprez między powiatami: reprezentacje 
poszczególnych powiatów. 

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

• Zgłoszenie do etapu wojewódzkiego: wysłanie sprawozdania jest równoznaczne 
ze zgłoszeniem. 

 
 
ETAP WOJEWÓDZKI 
Udział biorą: drużyny, które wygrały etapy powiatowe 
 
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: trzyosobowa  

• Awansuje: do finału centralnego awansuje drużyna która wygrała etap wojewódzki.  

• 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. 

 
MRD – Miasteczko Ruchu Drogowego 
PPP – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 
 
 Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów BRD  
 w województwie lubuskim 
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ZAŁĄCZNIK NR 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 



ZAŁĄCZNIK NR 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/ 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BRD 2018 – LUBUSKIE: SPRAWOZDANIE z etapu powiatowego 

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

 


