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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BEZPIECZNY ROWERZYSTA NA DRODZE” 
 

 

I Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Miasteczko Ruchu 

Drogowego „Motodrom” mieszczące się w Łodzi przy ulicy 

Parkowej 1, będące filią Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2, Łódź 

ul. Sopocka 3/5. 

 

II Adresat 

Konkurs jest organizowany dla dzieci ze szkół podstawowych. 

Ma charakter jednoetapowy i jest przeznaczony dla uczniów z klas 

IV-VI. 

 

III Cele konkursu 

Konkurs ma na celu popularyzowanie turystyki rowerowej 

z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego, przygotowanie 

uczniów do świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym. 

Zwrócenie uwagi na elementy podnoszące bezpieczeństwo 

i widoczność rowerzysty na drodze, a także konieczność 

odpowiedniego przygotowania roweru do poruszania się w ruchu 

drogowym z uwzględnieniem elementów obowiązkowego 

wyposażenia roweru.  

 

IV Przedmiot oceny konkursowej 

Komisja Konkursowa powołana prze Dyrektora CZP Nr2, Panią 

Małgorzatę Zbicińską, będzie oceniać walory prac plastycznych, 

ich zgodność z tematem oraz ich estetykę. Najciekawsze prace 

będą prezentowane w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi 

ul. Sopocka 3/5 oraz na „Motodromie” ul. Parkowa1. 

 

V Wymogi pracy i ich ocena 

Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie przez 

uczniów w dowolnej technice płaskiej bez użycia materiałów 

sypkich w formacie A3. W pracy powinny być zawarte elementy 

poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym takie jak: kaski 
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rowerowe, kamizelki odblaskowe oraz wszelkie inne elementy 

odblaskowe poprawiające widoczność rowerzysty na drodze, 

a także obowiązkowe wyposażenie roweru. Przy koncepcji pracy 

autor ma dowolność wyboru. 

Dokonując oceny prac Komisja Konkursowa będzie brała pod 

uwagę między innymi następujące kryteria: zgodność z tematem, 

kompozycję pracy, jej walory estetyczne, oryginalność.  

 

Na odwrocie należy zamieścić metrykę pracy zawierającą: 

1. Tytuł pracy. 

2. Nazwisko i imię ucznia (wiek, klasa). 

3. Dokładny adres i telefon szkoły. 

4. Nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana. 

 

Do pracy plastycznej każdy uczestnik dołącza zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1, 2, 3). 

 

VI Miejsce i termin nadsyłania prac 

Prace należy dostarczyć osobiście (w godzinach pracy placówki) 

lub nadesłać na podany poniżej adres placówek do 13.05.2022 r. 

 

 

MOTODROM 

godz. 7.30 – 15.30 

Miasteczko Ruchu Drogowego „Motodrom” 

Łódź 93-570 ul. Parkowa 1 

 

 

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 

godz. 10.00 – 20.00 

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 

Łódź 93-490 ul. Sopocka 3/5 

 

 

VII Sposób ogłoszenia wyników 

Rozstrzygnięcie konkursu przez powołaną Komisję Konkursową 

nastąpi 20.05.2022r. O wynikach konkursu, szkoły zastaną 

powiadomione telefonicznie. Wyniki oraz nagrodzone prace 

plastyczne będą zamieszczone również na stronie internetowej 

placówki. 
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VIII Nagrody 

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpią podczas 

finału „Rowerady na wesoło", która odbędzie się w Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr.2 ul. Sopocka 3/5. O ewentualnych zmianach 

szkoły zostaną powiadomione telefonicznie. 

Uczniowie, którzy wykonają najlepsze prace otrzymają dyplomy 

i nagrody rzeczowe (w zależności od możliwości sponsorów 

konkursu). Szkoły, których uczniowie zajmą nagradzane miejsca 

zostaną powiadomione telefonicznie o dokładnym terminie 

i miejscu wręczenia nagród.  

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Miasteczku 

Ruchu Drogowego Motodrom pod nr telefonu: 42-636-01-85 

lub 606 546 100 oraz u Pani Moniki Szulc: 501-213-708. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


