Regulamin Konkursu „VI Turniej Wiedzy o komunikacji miejskiej”

I. O projekcie
Projekt „VI Turniej Wiedzy o komunikacji miejskiej” jest Konkursem skierowanym do uczniów ze szkół
podstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Projekt
odbywa się pod hasłem „Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu”. Turniej odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 2, przy ul. Komuny Paryskiej 36-38. Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego pn.
„ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU
WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został
zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I
MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI
ZDROWIA WE WROCŁAWIU.
II.

Szczegóły konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W ramach Konkursu uczestnicy będą rozwiązywali zadania (w tym
zadania testowe i otwarte) dotyczące poniżej przedstawionych zagadnień:
 znajomość przepisów i regulaminu komunikacji miejskiej;
 umiejętność wyszukiwania połączeń komunikacji miejskiej;
 historia MPK;
 posługiwanie się mapą Wrocławia;
 zabytki i ciekawe miejsca Wrocławia na podstawie książki „Zagadkowy Wrocław” Izabela
Przepiórkiewicz , wyd. eMKA Wrocław;
 znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa i znaków.
 Zrównoważony transport we Wrocławiu –prezentacja https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wrzesienmiesiac-zrownowazonego-transportu

Do turnieju należy zgłosić drużynę 2 osobową do dnia 08.10.2019 r.
Dodatkowo w ramach tego Konkursu odbywa się konkurs plastyczny. Szkoła powinna dostarczyć w dniu
Konkursu do Szkoły Podstawowej nr 2 jedną pracę plastyczną nt. „ Mkną po szynach niebieskie
tramwaje…” (praca wykonana przez 1 ucznia, niekoniecznie uczestnika konkursu wiedzy). Prace w formacie
A3 mogą być wykonane dowolną techniką- podpisane: nazwisko i imię, nazwa szkoły.
VI Turniej Wiedzy o komunikacji miejskiej odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 14.00 - 15.30
w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Komuny Paryskiej 36-38. Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody oraz
dyplomy.
III. Koordynator i osoba kontaktowa
Koordynatorem projektu jest Anna Hoffman, doradca ds. promocji zdrowia w szkołach podstawowych,
e-mail: ania1706@interia.pl
IV. Uczestnicy
Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

V.

Cel projektu

Celem projektu jest:
 propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych wiedzy o ekologicznym
korzystaniu z transportu miejskiego;
 rozwijanie wiedzy na temat znajomości połączeń komunikacyjnych w mieście;
 kształtowanie poprzez naukę i zabawę zachowań komunikacyjnych zgodnych z zasadami ekorozwoju;
 przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej;
 zwrócenie uwagi na ekologiczny i racjonalny energetycznie transport w mieście;
 konkurs ma zachęcić uczestników oraz członków ich gospodarstw domowych do korzystania ze
środków transportu zbiorowego.
VI. Warunki uczestnictwa
Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wysłanie na adres e-maila: ania1706@interia.pl
formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1).
VII. Finansowanie Konkursu
Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019
z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy do udziału w
VI Turnieju wiedzy z komunikacji miejskiej
„Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu”
Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

E-mail szkoły:

Telefon:

Nazwisko i imię opiekuna:

E-mail opiekuna:

lub telefon kontaktowy:

Załącznik 2
Zgoda opiekunów prawnych
OŚWIADCZENIE i ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
W celu wyrażenia zgody na udział dziecka w VI Turnieju Wiedzy o komunikacji miejskiej pod hasłem
„Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu” oraz na przetwarzanie danych osobowych, a także ich
udostępnianie wraz z wizerunkiem uczestnika przez Organizatorów, należy zaznaczyć znakiem „x” kwadraty
umieszczone poniżej oraz złożyć czytelny podpis.
1. Zapoznałem się z Regulaminem Turnieju organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wrocławiu oraz
Fundację Rosa we współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
2. Zgadzam się na udział mojego dziecka ………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika )

uczennicy/ucznia ………………………………….…………………………………………………..................
(nazwa szkoły, do której uczęszcza)

𝂢 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zawartych w formularzach zgłoszeniowym i
niniejszej zgodzie (załączniki nr 1,2), przez Organizatorów na potrzeby realizacji Turnieju.

𝂢 Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Organizatorów
www.wspispz.pl

𝂢 Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mojego dziecka dane osobowe, zawarte w dobrowolnie złożonym przez
mnie oświadczeniu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), oraz zawartymi w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
1. Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
Podanie danych mojego dziecka jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji i organizacji Turnieju. Mam prawo
dostępu do treści danych mojego dziecka oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
oraz zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Oświadczam, że powyższe dane mojego dziecka zawarte w Formularzu są prawdziwe i aktualne.
Wrocław, dnia ……………………

…………………………………..……………………………………..…...
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

