PROPOZICE
OBLASTNÍHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ ZŠ PRAHY 6 A PRAHY 17
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Vyhlašovateli této soutěže jsou Ministerstvo dopravy ČR – BESIP a MŠMT, pořadateli Ministerstvo dopravy ČR
BESIP, Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy, Technická správa
komunikací hl. m. Prahy BESIP, Městská policie hl. m. Prahy
Organizátor:
Datum konání:
Místo konání:
Kategorie:

Družstva:
Časový rozpis:

Doprava:
Disciplíny:

Vybavení:

Přihlášky družstev:

Doprovod:

Ceny a odměny:
Protesty:
Rozlosování startů:
Upozornění:
Informace:
Další informace:
V Praze 15. 3. 2019

Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6,
Oddělení dopravní výchovy, Na Vypichu 1a, Praha 6
20. 5. 2019
Dopravní hřiště DDM Prahy 6, Na Vypichu 1a, 162 00 Praha 6
1. kategorie – věk 10. – 12. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
cca 4., 5. a 6. třída, roky narození 2009, 2008, 2007 – nutno dodržet)
2. kategorie – věk 13. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže (cca
7., 8. a 9. třída, roky narození 2006, 2005, 2004, 2003)
jsou čtyřčlenná – 2 chlapci a 2 dívky (bez náhradníků)
8:30 – 8:50
prezence družstev
8:50 – 9:00
nástup družstev a zahájení soutěže
9:00 – 13:30 vlastní soutěž
13:30 – 14:00 vyhlášení výsledků
Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplín a pořadí startujících
obdrží vedoucí družstev při prezenci, vedoucí družstva zodpovídá za včasný nástup
jednotlivých členů k plnění soutěžních disciplín.
tram č. 22, 25 zastávka Vypich
bus č. 191, 180, 168, 184, 164 zastávka Vypich, metro linka A - Petřiny
1.) pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část (test)
2.) pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část (jízda po dopravním hřišti)
3.) zásady poskytování první pomoci
4.) jízda zručnosti
Podrobnosti
jsou
uvedené
na
stránce:
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
Pro účastníky budou kola k dispozici, není možné soutěžit na vlastních kolech. Soutěžící
budou mít vlastní cyklistické přilby a kartičky pojišťovny! Soutěžící by měli být sportovně
oblečeni, oděv by měl krýt lokty a kolena. V případě nepříznivého počasí doporučujeme teplé
oblečení a oblečení do deště, pláštěnka je nutná.
Zasílejte prosím elektronicky na e-mail: zuzana.prouzova@ddmp6.cz nejpozději do
7. 5. 2019. Originál přihlášky potvrzený vedením školy předá pedagogický doprovod
organizátorovi při prezenci. Dle závazného pokynu hlavního pořadatele musí nově každý
účastník soutěže také odevzdat řádně vyplněný a podepsaný „Souhlas se zpracováním
osobních údajů dětí mladších 16 let“ (v příloze nebo ke stažení) v souladu s příslušnými
právními normami. V případě, že nebude toto ustanovení splněno, nebude soutěžnímu
družstvu umožněna účast v soutěži.
Družstvo doprovází jeden pedagogický pracovník starší osmnácti let, který po celou dobu
trvání soutěže zodpovídá za bezpečnost všech členů družstva a seznámí je s možnými riziky.
Po dobu soutěže nebude vyhrazen žádný prostor pro ukládání cenných věcí, věci si účastníci
budou nosit s sebou, proto doporučujeme batoh.
Ceny do soutěže a občerstvení pro soutěžící i pedagogický doprovod zajišťuje MD ČR BESIP
protest proti průběhu disciplíny je nutno podat písemně do 15 minut po ukončení příslušné
disciplíny, protest proti výsledku je nutno podat písemně do 15 minut po oficiálním zveřejnění
výsledků disciplíny spolu s vkladem 500.- Kč organizátorovi soutěže
Určí pořadatel na základě komisionálního losování
Vítězové obou kategorií soutěže postupují do krajského finále, které se uskuteční 29. 5. 19
Zuzana Prouzová, e-mail: zuzana.prouzova@ddmp6.cz, e-mail je pro komunikaci lepší
tel. 235 352 622, 607 220 294 (v průběhu výuky nelze na telefony reagovat)
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
Mgr. Zuzana Prouzová
oddělení dopravní výchovy

Pořadatel:

Městská část Praha, Městská policie hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy,
Centrum služeb pro silniční dopravu, PČR PIO
Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6,
Oddělení dopravní výchovy, Na Vypichu 1a, Praha 6

Organizátor:

PŘIHLÁŠKA – NOMINACE
DO OBLASTNÍHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ PRAHA 6 A 17
Místo konání:
Datum konání:

Dopravní hřiště DDM Prahy 6, Na Vypichu 1a, 162 00 Praha 6
20. 5. 2019
Prezence družstev:
8:30 – 8:50

Název školy:
Adresa školy:
Telefon:

E-mail:

Pedagogický doprovod
Jméno, příjmení, titul

Telefon

E-mail

I. kategorie
Jméno

Příjmení

Datum
narození

Adresa trvalého bydliště

Jméno

Příjmení

Datum
narození

Adresa trvalého bydliště

dívka
dívka
chlapec
chlapec
II. kategorie

dívka
dívka
chlapec
chlapec
Zasílejte prosím elektronicky na e-mail: zuzana.prouzova@ddmp6.cz nejpozději do 7. 5. 2019.
Originál přihlášky potvrzený vedením školy předá pedagogický doprovod pořadateli při prezenci. Bez originálu přihlášky
školou řádně potvrzené nebude družstvo do soutěže zařazeno. Přihlašovatel svým podpisem stvrzuje, že se řádně seznámil
s propozicemi soutěže (v případě porušení jednotlivých ustanovení propozic soutěže budou soutěžící vyloučeni ze soutěže) a je
seznámen s podmínkou, že každý účastník soutěže musí před zahájením soutěže odevzdat řádně vyplněný a podepsaný „Souhlas
se zpracováním osobních údajů dětí mladších 16 let“ v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V případě, že nebude toto ustanovení splněno, nebude soutěžnímu
družstvu umožněna účast v soutěži. Soutěžící budou mít vlastní cyklistické přilby. Účast náhradníků není povolena! Každý
účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jinak nemůže soutěžit.

V Praze dne:

razítko školy a podpis zástupce vysílající školy:

