
 

  

Kilka ważnych informacji oraz zasad, które powinny zainteresować każdego staszicowskiego 

rowerzystę  

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU ROWEROWEGO 
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§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie 

szkolnym zorganizowanym w związku z chęcią promowania oraz 

rozpowszechniania i nagradzania codziennej aktywności fizycznej 

wśród uczniów  IV LO  

2. Konkurs jest związany z debatą rowerową mającą odbyć się w 

naszej szkole, lecz nie jest od niej uzależniony  

3. Organizatorami konkursu są uczniowie klasy 2humanistycznej, 

nauczyciele wychowania fizycznego oraz pan profesor M. Orczyk 

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór będą sprawować 

nauczyciele wychowania fizycznego oraz zobowiązani uczniowie 

klasy 2HUM 

5. Wyżej wymienione osoby będą również decydować o 

ostatecznych wynikach i zwycięstwie uczestników  

6. Konkurs odbywa się na terenie Sosnowca wraz z sąsiadującymi 

miastami (Dąbrowa Górnicza, Katowice, Będzin, Czeladź, 

dopuszczalne również dalsze miejscowości w zależności od 

możliwości uczestnika) 

7. Punktem docelowym jest plac Zillingera  

8. Konkurs trwa cały rok szkolny, w szczególnych przypadkach kilka 

miesięcy (długość trwania jest zawsze ogłaszana)  
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9. Uczestnictwo w konkursie wiąże ze sobą dodatkowe korzyści w 

postaci cyklicznego przyznawania uczestnikowi pozytywnych 

ocen lub plusów z aktywności z zajęć wychowania fizycznego  

 

§2 

Uczestnicy konkursu  

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń IV LO 

2. Uczeń zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz 

innych uczestników ruchu drogowego.  

3. Od uczestnika wymaga się rzetelnego przekazywania informacji o 

uzyskanych wynikach  

4. Uczeń ma prawo do przerwania uczestnictwa w konkursie w 

dowolnym momencie co nie wiąże się z utratą wcześniej 

zebranych punktów. Rezygnacja wyklucza możliwość zachowania 

punktów.   

5. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia, które 

potwierdza przebytą drogę do szkoły (np. licznik, aplikacja 

mobilna), szczególnie jeżeli wykazywałby chęć uzyskania 

dodatkowych punktów.  

6. Każdy uczestnik dostaje wyróżnienie na zakończeniu roku 

szkolnego 

7. Osoba zainteresowana konkursem ma prawo dołączyć do niego 

w dowolnym momencie trwania roku szkolnego   
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§3  

Informacje konkursowe 

 

1. W czasie trwania konkursu uczestnicy pokonują codzienną drogę 

do szkoły na rowerze  

2. Uczniowie wpisują się do specjalnego zeszytu, gdzie w dowolnej 

chwili mogą sprawdzić swoje wyniki. Wpis obejmuje: 

-datę, 

-imię oraz nazwisko, 

-dodatkowo: ilość przejechanych kilometrów  

W danym dniu osiągnięcie jest podwajane ze względu na powrót 

ze szkoły do domu  

3. Po przekroczeniu danej ilości przejechanych dni, uczestnicy 

otrzymują dodatkową ocenę cząstkową z wf-u wagi 1 lub 2  

4. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów liczących się 

do oceny z wf-u- w zależności od ilości przejechanych kilometrów 

5. Całoroczne działanie zostaje nagrodzone w czerwcu na 

oficjalnym zakończeniu roku, gdzie wyłaniany jest zwycięzca  

6. Uczestnictwo w konkursie jest uwzględniane przez wychowawcę 

przy wystawianiu oceny ze sprawowania 
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§4  

Warunki udziału w konkursie 

1. Zgłoszenie swojej kandydatury do organizatorów poprzez 

wypełnienie krótkiego formularza. (Formularz dostępny w 

załączniku) 

2. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu  

3. Posiadanie dobrych chęci oraz motywacji do działania  

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. I Szkolny Konkurs Rowerowy trwa od …….  do  ……. 

2. Z kwestiami nieuregulowanymi niniejszym regulaminem należy 

zgłaszać się do organizatorów w celu zasięgnięcia informacji  

3. Niniejszy regulamin dostępny jest również na stronie szkoły 

(www.staszic.edu.pl)  oraz stronie samorządu uczniowskiego na 

facebook’u  

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania 

konkursu z istotnych oraz nagłych przyczyn organizacyjnych – 

zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte punkty. 

 

 

 

http://www.staszic.edu.pl/


 
 

5
 

 

 

 

 


