
Regulamin programu „Odblaskowa szkoła” 

temat przewodni tegorocznej edycji ”Bezpieczeństwo na rowerze”. 

 

 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Program pn. „Odblaskowa szkoła” (dalej: „Program”) jest integralną częścią działań na rzecz 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (dalej: „BRD”) – programu mającego na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

1.2. Organizatorami Konkursu jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz Fundacja na 

Rowerze (dalej: „Organizator”).  

1.3. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.  

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie Konkursu 

(dalej: „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

1.5. Udział w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  

1.6. Udział w Programie jest bezpłatny.  

1.7. Program adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (w tym 

wchodzących w skład zespołów szkół), jak i zespołów szkół, w skład których wchodzi szkoła 

podstawowa, mających swoją siedzibę w województwie pomorskim. 

 

2. Uczestnicy i zgłoszenia do Programu  

2.1. Uczestnikiem Programu jest każda publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa (w tym szkoła 

wchodząca w skład zespołu szkół), jak i zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, 

mające swoją siedzibę na terytorium województwa pomorskiego, które w czasie trwania Programu 

dokonają zgłoszenia udziału w Programie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”).  

2.2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać dyrektor Szkoły uprawniony do jej 

reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły.  

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.  

2.4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie jest e-mail zwrotny przesłany przez 

Organizatora na adres mailowy podany w zgłoszeniu, w terminie 5 dni roboczych od prawidłowego 

zgłoszenia Uczestnika.  

 

3. Czas trwania Programu 

3.1. Program dzieli się na trzy etapy: 

• etap I – przesyłanie zgłoszeń przez Szkoły wyrażające chęć uczestnictwa w konkursie  – od 22 

marca do 11 kwietnia 2022 r.;  



• etap II – test wewnętrzny on-line ( w Szkole) przesłany przez Organizatora– 13 kwietnia 2022 

r.; 

• etap III – wybór 10 najlepszych Szkół – 14 kwietnia 2022 r.; 

• etap IV – Finał w PORD ( test), ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 27 kwietnia 2022 r. 

3.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów podanych powyżej. Wszelkie 

ewentualne zmiany w tym zakresie wchodzą w życie z momentem ich opublikowania na stronie 

internetowej www.pord.pl.  

 

4. Zasady zgłoszenia szkoły do programu oraz zadanie konkursowe. 

4.1. Aby uczestniczyć w I etapie Konkursu i zostać Uczestnikiem, należy wypełnić zgłoszenie do 

Programu dostępne na stronie www.pord.pl. I odesłać je na adres e-mail: odblaskowaszkola@pord.pl. 

4.2. Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jednego ucznia, który będzie rozwiązywał test  

(on-line) wewnętrzny w Szkole, ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Jeśli dany uczeń 

zakwalifikuje się do kolejnego etapu, będzie wówczas uczestnikiem Finału. Zadaniem finałowym będzie 

pisemny test w siedzibie PORD w Gdańsku. 

4.3. Przyjęcie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone zgodnie z pkt 2.4.  

4.4. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 3.1.  

 

5. Wybór beneficjentów Programu. 

5.1. W Programie zostanie wybranych łącznie 5 uczniów z najlepszym wynikiem testu finałowego. 

Szkoły reprezentowane przez ww. uczniów zostaną nagrodzone kompletem znaków drogowych.   

5.2. Wyboru dokona Komisja. W jej skład wchodzić będzie dwóch przedstawicieli PORD i jeden 

przedstawiciel Fundacji na Rowerze.  

5.3. Dokonując wyboru Komisja będzie brała pod uwagę wyniki testu finałowego.  

 

6. Komplet znaków drogowych.  

6.1. Komplety znaków drogowych zostaną przekazane Szkołom w dniu Finału- 27 kwietnia 2022 r. 

6.2. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę 

innego rodzaju.  

6.3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.  

6.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

6.5. Organizator ma prawo odmówić wydania Pakietu Uczestnikowi w przypadku złamania 

któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością 

Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole, wyłonionej zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu.  

6.6. Nauczyciel zgłaszający Szkołę do Programu otrzyma imienny certyfikat potwierdzający 

uczestnictwo w Programie. 

http://www.pord.pl/


 

7. Dane osobowe 

 7.1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Szkołę do Konkursu (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) 

oraz dane Szkoły (nazwa, adres) będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach przewidzianych 

prawem o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji Programu „Odblaskowa Szkoła”. 

Wszystkie dane przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.  

7.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

7.3. Dane osobowe (a w tym adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu) będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu, w tym 

wydaniem Pakietów i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji.  

7.4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora wskazanych wyżej danych osobowych jest 

uzasadniony interes prawny Organizatora, dotyczący wykonania zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, jakie mogą 

zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Programie.  

7.6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Programu określony w niniejszym 

Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z 

tytułu udziału w Programie.  

7.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Programie, 

odbioru Pakietu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Odmowa podania danych może 

skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w Programie, odbioru Pakietu lub rozpatrzenia 

reklamacji.  

7.8. Osoby dokonujące zgłoszeń mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich 

danych.  

7.9. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Organizatorowi nie 

wolno wówczas dłużej przetwarzać danych osobowych takiej osoby, chyba że wykaże on istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7.10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania.  

7.11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7.12. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: iod@pord.pl. 

 

8. Reklamacje  

8.1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pisemnie pod adres: 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk z dopiskiem „Odblaskowa 



Szkoła”. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w 

terminie do 30 dni ogłoszeniu listy beneficjentów.  

8.2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.  

8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować 

Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.  

 

9. Uwagi końcowe  

9.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

• ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług 

internetowych;  

• naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;  

• zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych w tym siły wyższej.  

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy 

praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z 

potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z 

chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.pord.pl. Szkoły, 

które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także 

poinformowane przez Organizatora drogą mailową. 

 9.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.pord.pl 

 

Ostatnia aktualizacja  

Gdańsk, 4 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


