
Gniezno, dnia 28 września 2022 r. 

 

 

Regulamin konkursu „RUSZAJ Z GŁOWĄ” 

 

 

I Organizator konkursu 

 

Organizatorem powiatowego konkursu wiedzy z zakresu przepisów prawa ruchu 

drogowego – pod nazwą „Ruszaj z głową” – zwanego dalej „konkursem” jest Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz Akademią Kierowców 

Kinga Kujawa z siedzibą w Gnieźnie. 

 

II Cele konkursu 

 

1. Celem głównym konkursu jest wyłonienie spośród uczestników, osób z najlepszą 

znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym, które zostaną nagrodzone 

bezpłatnymi kursami na prawo jazdy kategorii B, ufundowanymi przez Akademię 

Kierowców Kinga Kujawa. 

2. Celem konkursu jest ponadto: 

a) propagowanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu 

przepisów prawa o ruchu drogowym, wiedzy z zakresu motoryzacji i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

b) propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w roli uczestnika 

ruchu drogowego, 

c) podnoszenie świadomości w zakresie trzeźwego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. 

 

III Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego, którzy w roku kalendarzowym 2022 ukończą 18 rok życia lub są już 

pełnoletni. Uczestnicy nie mogą mieć więcej niż ukończone w 2022 roku 21 lat. 

2. Osoby, które aktualnie są uczestnikami kursu na prawo jazdy kategorii B, nie mogą 

brać udziału w konkursie. 



3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające uprawnienia do kierowania 

pojazdami kategorii B. 

 

IV Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a) eliminacje szkolne (za przeprowadzenie eliminacji odpowiadają poszczególne 

szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego – forma dowolna), 

b) finał, który odbędzie się w poniedziałek 19.12.2022 r. o godz. 10:00 w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II w sali konferencyjnej  

nr 2.46 (II p.). 

2. Z każdej szkoły do finału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie dwóch 

najlepszych uczestników eliminacji. 

3. Etap finałowy będzie miał formę pisemnego testu, składającego się z pytań  

z możliwością wielokrotnego wyboru, który zostanie opracowany merytorycznie przy 

udziale instruktorów nauki jazdy, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w 

Gnieźnie oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Czas przeznaczony 

na rozwiązanie testu podczas finału to maksymalnie 30 minut. 

4. O zwycięstwie w II etapie konkursu decyduje poprawność rozwiązania testu.  

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników, decyduje 

kolejność oddania testu. 

5. Poprawność rozwiązania testów zostanie oceniona przez komisję składającą się z 

przedstawicieli organizatorów konkursu . 

6. Wszelkie spory w sposób ostateczny rozstrzyga komisja konkursowa. 

 

V Postanowienia końcowe 

 

1. Przedstawiciele szkół do dnia 30 listopada 2022 roku proszeni są o poinformowanie 

pracowników Wydziału Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

o wynikach etapów szkolnych oraz podanie danych osób, które przeszły do etapu 

finałowego zawierających: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, do 

której uczestnik konkursu uczęszcza. Informacje należy przekazać telefonicznie pod 

numerem: (61) 426-17-68 lub poprzez e-mail: promocja@powiat-gniezno.pl. 

2. Dokładna liczba nagród w postaci bezpłatnych kursów na prawo jazdy oraz innych 

nagród, zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu finału konkursu. Praw wynikających  

ze zdobycia nagrody głównej w konkursie tj. bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B 

nie można przenieść na rzecz osób trzecich. 



3. Nagroda główna w postaci bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B obejmuje kurs  

z wyłączeniem opłat lekarskich i egzaminacyjnych. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną przetworzone na potrzeby jego 

przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych  

i RODO. 

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania bez podania 

przyczyny. Z tego tytułu uczestnicy nie będą mogli zgłaszać roszczeń.  

 

VI Pozostałe informacje 

 

Uczestnicy finału konkursu zobowiązani są do zabrania ze sobą dowodu tożsamości. 


