
   
                                                       REGULAMIN 

 
  uczestnictwa w przedsięwzięciu: „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” w 2010 r. 

 

 

 

                                                                     Rozdział 1 

                                                                 Przepisy ogólne 

                                                

Regulamin określa procedurę i warunki uczestnictwa w trzeciej edycji  przedsięwzięcia 

Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, zwanego dalej organizatorem oraz zasady oceny 

zgłoszonych prac, sprawozdań i wypowiedzi, w ramach przedsięwzięcia, zwanego dalej akcją. 

 

 

                                                                      Rozdział 2 

                                                                     Uczestnicy 

 

1. Podmiotami akcji są uczniowie, szkoły i nauczyciele.  

2. Oprócz szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich w ograniczonym zakresie 

również najstarsze oddziały przedszkolne. 

         3.  Uczniowie mogą uczestniczyć indywidualnie, grupowo, w ramach klasy czy grupy 

               klas. 

         4.  Nauczyciele mogą zgłaszać swoje inicjatywy i formy realizacji, pozostające w zgodzie z  

              tematem przewodnim. 

         5.  Szkoły zgłaszają realizowane przez siebie działania w ramach akcji. 

           

 

                                                                      Rozdział 3 

                                                       Materiały i formy realizacji 

 

          1. Tematem przewodnim tej edycji programu jest  Nadmierna Prędkość; materiały i  

              działania, związane z akcją powinny nawiązywać do tego obszaru tematycznego. 

          2. Organizator umieści na swojej stronie internetowej materiały do przeprowadzenia akcji, 

              które stanowić mogą inspirację i pomoc dla uczestników. 

          3. Dominującą formą realizacji powinna być debata uczniów pod  kierunkiem nauczyciela. 

          4. Działania towarzyszące w postaci: akademii, apeli, przedstawień, konkursów,  

              psychodram, happeningów, spotkań z policjantami w celu przybliżenia tematu  

              nadmiernej prędkości, pokazów służb ratowniczych, spotkań z poszkodowanymi w  

              wypadkach, odwiedzania grobów ofiar, zapalenia zniczy, itd.  będą dodatkowo 

              premiowane. 

          5. W ramach realizacji powinno się uwzględnić uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar 

              wypadków drogowych w drugim dniu akcji. 

 

                                                               

 

 



                                                                      Rozdział 4 

                                        Sposoby komunikowania się z organizatorem 

 

          1. Organizator udostępni odpowiednio wcześniej przed terminem akcji materiały 

              wspomagające jej przeprowadzenie za pośrednictwem własnej strony internetowej o  

              adresie: www.drogaibezpieczenstwo.org.pl , 

              oraz na tym samym nośniku umieści wszelkie informacje i komunikaty jej dotyczące. 

          2. Uczestnicy kontaktują się w sprawach ważnych z organizatorem telefonicznie i faksowo  

              oraz drogą e-mailową na numery i adres podane w komunikatach akcji. 

 3.  W sytuacjach  wyjątkowych dopuszcza się korespondencję pocztową. 

 

 

                                                             Rozdział 5 

    Kryteria opracowania nadsyłanych do organizatora sprawozdań i wypowiedzi 

 

1.  Przekazywane przez uczestników materiały muszą spełniać ściśle określone kryteria: 

       a. sprawozdania, relacje i wypowiedzi nie mogą przekraczać jednej strony wydruku, 

           przy użyciu standardowej wielkości czcionki. 

       b) do przesłanych relacji dołączone mogą być maksymalnie 2 zdjęcia o  

           pomniejszonym formacie 

       c)  nie należy przesyłać prezentacji multimedialnych i filmów. Jeśli takie powstaną , 

            informacja o nich powinna się znaleźć w nadesłanych materiałach. Organizator w  

            razie potrzeby skontaktuje się z uczestnikiem w tej sprawie. 

         2.  Zgłoszone materiały, które nie spełniają wymogów, podanych w rozdz. 5, punkcie 1 nie 

              będą rozpatrywane. 

 

                                                            Rozdział 6 

                                       Ocena nadsyłanych materiałów  
 

1.   Oceny nadesłanych przez uczestników materiałów dokona  4-osobowe jury, powołane 

      przez organizatora. 

2.   Przy ocenie brana będzie pod uwagę zgodność z tematem przewodnim, wartość 

      merytoryczna opracowania lub wypowiedzi oraz interesująca forma realizacji. 

3.   Jury wyłoni najlepsze prace w kategorii: uczeń, nauczyciel, szkoła. 

4.   Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostanie podana do wiadomości 

      na stronie internetowej organizatora. 

 

 

                                                           Rozdział 7 

                                                            Terminy 

 

1.    Daty przeprowadzenia akcji w szkołach ustalono: 

       -  na dzień 12 października 2010 r. ( I etap ), oraz 

       -  na dzień  19 listopada 2010 r. ( II etap ). 

 

2.    Pozostałe terminy, związane z przeprowadzeniem akcji, zgłaszaniem prac i ich oceną  

        zostaną umieszczone w informacjach i komunikatach na stronie internetowej organizatora. 

http://www.drogaibezpieczenstwo.org.pl/

