
REGULAMIN V KONKURSU „ROWEROWE LOVE” 

Termin: 01.04-02.06.2019r. Podsumowanie 07.06.2019r. 

Organizator: nauczyciele wychowania fizycznego Sylwester Kolibabski, Krzysztof Łojek; Samorząd Uczniowski  

Uczestnicy:   

• uczniowie klas: 1-3 I kategoria 

               4-8 II kategoria 

• pracownicy szkoły: kobiety I kategoria  

            mężczyźni II kategoria 

• rodzice uczniów:    kobiety I kategoria  

            mężczyźni II kategoria 

Miejsce:  

Szkoła Podstawowa 154 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, 
 

Cele: propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie znajomości zasad ruchu drogowego, 

 

Warunki uczestnictwa:  

1. Każda klasa zgłoszona do konkursu prowadzi cotygodniowy zapis ilości przejechanych kilometrów. 
2. Wychowawca zapisuje na dostarczonym formularzu ilość przejechanych kilometrów każdego ucznia.  
3. Na początku każdego następnego tygodnia (poniedziałek, lub pierwszy dzień pracujący po innym dniu wolnym niż niedziela) 

wychowawca przekazuje organizatorowi, w formie elektronicznej zebrane informacje.  
4. Informacje o przejechanych kilometrach od uczestników muszą być potwierdzone zapisem rodzica: w dzienniczku, dzienniku 

elektronicznym lub osobiście przez ucznia za pośrednictwem licznika rowerowego lub aplikacji endomondo i przedstawione 
wychowawcy klasy.  

5. Liczba kilometrów liczona jest przez siedem dni w tygodniu. Każdy przejazd rowerowy, np. dom-szkoła, dom-kościół, dom-
sklep, weekendowy lub inny może być liczony do konkursu.   

6. Organizator zobowiązany jest podawać regularnie do wiadomości ogólnej wyniki aktualnej rywalizacji. Informacje będą 
umieszczane na stronie internetowej szkoły i tablicach ogłoszeń. 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest znać podstawowe zasady ruchu drogowego dostarczone przez organizatora, posiadać 
sprawny rower wyposażony zgodnie z zapisami w przepisach ruchu drogowego oraz poruszać się w kasku.   

8. Prowadzona będzie klasyfikacja klasowa i indywidualna na poszczególnych poziomach (ilość przejechanych i 
zarejestrowanych kilometrów).  

9. Klasyfikacja końcowa, grupowa będzie liczona według następującej zasady:  liczba przejechanych i zarejestrowanych 
kilometrów w klasie dzieli się przez liczbę uczniów w klasie. Wynik będzie średnią przejechanych kilometrów przez 
statystycznego ucznia klasy, która będzie stanowiła o osiągniętym wyniku klasy.  

10. Klasyfikacja końcowa, indywidualna będzie ustalana na podstawie przejechanych i zarejestrowanych kilometrów przez 
poszczególnych uczestników.  

11. W rywalizacji będą również uczestniczyli nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów na powyższych zasadach.    
 

Nagrody: dla klas i indywidualnych uczestników, którzy zajmą 1, 2 i 3 miejsce przewidziane są nagrody z podziałem na poziomy.  

Zwycięzcy indywidualni konkursu (miejsca 1-3) otrzymują zgodnie ze statutem szkoły 10 pkt (kat. B) za zajęcie jednego z 

trzech pierwszych miejsc.   

Sponsorzy:  AGMAR, LANG TEAM, URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA, GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU RUCHU DROGOWEGO,  

TELEPIZZA, DECATHLON. 


