Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva, ČSA 26, Banská Bystrica
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica
Č. j.: 177–M,P/2015/RV

PROPOZÍCIE OKRESNÉHO KOLA
DETSKEJ DOPRAVNEJ SÚŤAŽE

„NA BICYKLI BEZPEČNE 2015"

12. máj 2015 /utorok/

Termín súťaže

:

Miesto súťaže

: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica

–2–
Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže

: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.

Usporiadateľ súťaže

: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Časový rozpis

: 9:00 – 9:15 – prezentácia a rozlosovanie /budova CVČ/,
9:15 – otvorenie súťaže, pravidlá, zásady BOZP,
9:30 – 12:30 – dopravná súťaž /praktická a teoretická časť/,
12:30 – 13:00 – vyhodnotenie súťaže.

Činovníci

: riaditeľ súťaže – Mgr. Richard Vrbovský,
rozhodca jazdy zručnosti – Mgr. Pavol Babic.

Účasť a jej podmienky : súťaž je vyhlásená pre žiakov základných škôl,
v roku 2015 sa súťaže môžu zúčastniť deti narodené
v rokoch 2003 – 2005.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť deti, ktoré súťažili
v minulých ročníkoch. Štartuje 4 – členné družstvo
/2 dievčatá + 2 chlapci/ základnej školy, ktoré sa musí
preukázať súpiskou potvrdenou riaditeľom školy,
obsahujúcou:
- presný názov školy,
- meno, priezvisko a dátum narodenia, trieda ZŠ,
- meno zodpovedného vedúceho.
Úhrada

: cestovné a stravné je na vlastné náklady účastníkov súťaže,
technické zabezpečenie a ceny hradí CVČ Havranské 9.

Rôzne

: za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
Každý účastník je povinný si priniesť preukaz poistenca
a vhodnú obuv /tenisky – praktická časť, prezuvky
teoretická časť/! Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere
za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu
odchodu z miesta zrazu až po prezentáciu a tiež počas súťaže
mimo priestorov na túto určených. Organizátor súťaže stráca
zodpovednosť za účastníkov po skončení súťaže, ktorej
časový rozpis je v propozíciách uvedený. Zároveň žiaci musia
v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov súťaže,
s ktorými sa oboznámia pred jej začiatkom. Za odložené veci
v priestoroch šatne usporiadateľ nezodpovedá.

Technické ustanovenia :
Predpis

: súťaží sa podľa pravidiel dopravnej súťaže „Na bicykli
bezpečne 2015". Počas súťaže jazdí cyklista
s ochrannou prilbou /organizátor odporúča použiť
vlastnú prilbu/!
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Súťažné disciplíny

: A - teoretická časť : test z pravidiel cestnej premávky
/zákon č.8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
a vyhláška č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov/,
B - praktická časť : - jazda zručnosti /prekážková dráha/,

- technická zručnosť
Hodnotenie súťaže

Protesty
Potvrdenie účasti

/najmä povinná výbava bicykla/,
usporiadateľ si vyhradzuje zmenu pravidiel pred súťažou.
: hodnotený je každý súťažiaci a každá disciplína /prekážka/
samostatne. Hodnotí sa prideľovaním trestných bodov a
hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých
členov družstva.
Víťazí družstvo s najnižším počtom trestných bodov.
Víťazné družstvo postupuje do krajského kola súťaže, ktoré
sa uskutoční do 05.06. 2015.
: Môže podať vedúci družstva riaditeľovi súťaže písomne,
najneskôr do 10 minút po ukončení disciplíny, s vkladom 10€.
: písomne najneskôr do 5. mája 2015 /nesplnenie tejto
podmienky bude dôvodom na nepripustenie družstva do súťaže/

na adresu: Centrum voľného času
Havranské 9
975 90 Banská Bystrica
informácie: 048/4131590; 0918977140
mail: vrbovsky.riso@gmail.com
Banská Bystrica 24.04. 2015

Mgr. Richard Vrbovský
riaditeľ CVČ v. r.

_________________________________________________________________

PRIHLÁŠKA NA DOPRAVNÚ SÚŤAŽ „NA BICYKLI BEZPEČNE 2015"
Názov školy: ...............................................................................................
Meno zodpovedného vedúceho:.................................................................
Mená súťažiacich:

Dátum narodenia:

Trieda:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................
Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracovávané, zverejňované a archivované v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. len pre potreby tejto súťaže v rozsahu: dokumentácia súťaže, účtovníctvo,
fotodokumentácia a informácie na web stránke CVČ.

..................................................
pečiatka školy a podpis riaditeľa
Riaditeľ svojim podpisom potvrdzuje súhlas s propozíciami!

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva, ČSA 26, Banská Bystrica
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica
PROPOZÍCIE DETSKEJ DOPRAVNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV ZŠ
„NA BICYKLI BEZPEČNE 2015"

VÝTVARNÁ ČASŤ „DETI V DOPRAVE"
Vyhlasovateľ súťaže
Usporiadateľ súťaže

: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Vyhodnotenie súťaže

:

Miesto súťaže

: priestory CVČ Havranské 9, Banská Bystrica

Účastníci
Formát
Technika

: žiaci základných škôl okresu Banská Bystrica.
: maximálne formát A3.
: ľubovoľná /napr. pastel, vodové farby a pod./.

Téma

:

12. máj 2015

„DOPRAVA OČAMI DETÍ“

Cieľ súťaže

: prostredníctvom detských výtvarných prác prispieť
k zníženiu dopravnej nehodovosti detí.
Výtvarná súťaž je súčasťou dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2015".
Technické ustanovenia : práce musia obsahovať údaje:
- názov výtvarnej práce,
- meno a priezvisko autora,
- dátum narodenia a bydlisko autora,
- adresa školy a trieda autora.
Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracovávané, zverejňované a archivované v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. len pre potreby tejto súťaže v rozsahu: dokumentácia súťaže,
účtovníctvo, fotodokumentácia a informácie na web stránke CVČ.

práce doručte najneskôr do 5. mája 2015 na adresu:
CVČ Havranské 9,
975 90 Banská Bystrica,  048/4131590
Usporiadateľ vyhodnotí najlepšie výtvarné práce žiakov,
ktoré budú ocenené diplomom.
Poznámka:

Súťažné družstvo školy za odovzdané výtvarné práce získa
+ 2 body resp. ak neodovzdá výtvarné práce stráca - 2 body
v celkovom hodnotení. Výtvarná časť súťaže je dobrovoľná!

Banská Bystrica 24.04. 2015

Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

