
Regulamin przeprowadzania części praktycznej egzaminu na kartę rowerową 

 

 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Egzamin na kartę rowerową (część praktyczna) (dalej: „Egzamin”) jest integralną częścią działań na 

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

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

1.2. Organizatorem Egzaminu jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej: 

„Organizator”).  

1.3. Organizator jest przeprowadzającym Egzamin.  

1.4. Warunki uczestnictwa w Egzaminie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie (dalej: 

„Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

1.5. Udział w Egzaminie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  

1.6. Udział w Egzaminie jest bezpłatny.  

1.7. Egzamin adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

mających swoją siedzibę w województwie pomorskim, również wchodzących w skład zespołów szkół. 

 

2. Uczestnicy i zgłoszenia do Egzaminu  

2.1. W Egzaminie mogą uczestniczyć uczniowie każdej publicznej lub niepublicznej szkoły 

ponadpodstawowej mającej swoją siedzibę w województwie pomorskim (również zespół szkół, jeżeli 

w jego skład wchodzi szkoła ponadpodstawowa) (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”) pod opieką 

nauczyciela.  

2.2. Zgłoszenia do udziału w Egzaminie może dokonać nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora 

pracownik Szkoły (dalej: „Opiekun grupy”).  

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

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

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

zgłoszenia Uczestników.  

2.5. Lista Szkół, które zgłosiły się do uczestnictwa w Egzaminie zostanie opublikowana na stronie 

www.pord.pl. 

 

3. Terminy i czas trwania Egzaminu 

3.1. Egzaminy będą się odbywały w niżej wymienionych terminach: 

• 3 kwietnia 2023 r., 

• 17 kwietnia 2023 r., 



• 24 kwietnia 2023 r., 

• 8 maja 2023 r., 

• 15 maja 2023 r., 

• 22 maja 2023 r., 

• 29 maja 2023 r., 

• 5 czerwca 2023 r., 

• 12 czerwca 2023 r., 

• 19 czerwca 2023 r. 

 

3.2. Każdy Egzamin będzie przeprowadzany w godzinach 12.30 - 14.00.  

3.3. Dokładny czas Egzaminu uzależniony będzie od ilości osób w Grupie. 

3.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 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 Egzaminu 

4.1. Aby uczestniczyć w Egzaminie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

https://rezerwacjepord.bookero.pl/ 

4.2. Szkoła może wybrać tylko jeden termin Egzaminu.  

4.3. Jedna grupa może mieć od minimalnie 15 do maksymalnie 60 uczniów (dalej: „Grupa”).  

 

5. Egzamin 

5.1. Egzamin zostanie przeprowadzony na terenie miasteczka ruchu drogowego Organizatora tj. w 

Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk. 

5.2. Egzamin zostanie poprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do jego 

przeprowadzenia. 

5.3. Zalecamy, aby każdy Uczestnik Egzaminu miał kask rowerowy. 

5.4. Organizator dysponuje rowerami, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu. 

Uczestnicy mogą też przystąpić do Egzaminu na swoich rowerach. 

5.5. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową Szkoła przeprowadza we własnym zakresie. 

5.6. Transport Uczestników do siedziby Organizatora zapewnia Szkoła. 

 

6. Wymogi formalne 

6.1. Aby przystąpić do Egzaminu, Uczestnik musi mieć ukończone 10 lat. 

6.2. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części Egzaminu jest pozytywny wynik z części 

teoretycznej. 



6.2. Kartę rowerową wydaje Dyrektor Szkoły na podstawie przekazanej przez Organizatora 

dokumentacji. 

 

 

7. Dane osobowe 

7.1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Szkołę do Programu (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 przeprowadzenia Egzaminu 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 Egzaminie 

oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością 

zgłoszenia uczestnictwa w Egzaminie 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  

mailto:iod@pord.pl


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

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

Reklamacje dotyczące przebiegu Egzaminu można zgłaszać w terminie do 30 dni od dnia 

przeprowadzonego Egzaminu.  

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:  

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

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

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

losowych w tym siły wyższej.  

9.2. Przystępując do Egzaminu, Szkoła jest zobowiązana do uzyskania zgód rodziców uczniów 

zgłoszonych do Szkolenia na udział w Szkoleniu. 

9.3. 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. 

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

 

Gdańsk, 1 III 2023 r. 

 

http://www.pord.pl/

