Regulamin ogólny uczestnictwa do Projektu
„Szybcy na torze - Bezpieczni na drodze – III edycja”.
§1
1. Organizatorem
Projektu
jest
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Passe-Partout
(www.paspar.org), a jego okres realizacji to 01 maja 2015 r. - 31 października 2016 r.
2. Uczestnikami Projektu (zwanymi dalej również Beneficjentami) są spełniające poniższe
kryteria:
2.1. kryteria dostępu:
a) wiek 16-24 lat,
b) zameldowanie lub bycie uczniem/studentem w Małopolsce.
Dodatkowo, w przypadku dla osób w wieku 18 – 24 lat chcących wziąć udział w losowaniu
nagród specjalnych:
c) posiadanie prawa jazdy kat. A i/lub B bez punktów karnych,
d) złożenie na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia o niekaralności (tj. posiadaniu prawa
jazdy bez punktów karnych).
2.2 kryteria dodatkowe (premiujące):
• udokumentowane uczestnictwo w Stażach Bezpiecznej Jazdy lub Open Day i złożenie
formularza uczestnictwa w ich trakcie (pieczątka Organizatora na formularzu
uczestnictwa),
• udokumentowana działalność dydaktyczno – promocyjna w ramach Klubów „Szybcy na
torze – Bezpieczni na drodze” (w skr. Klubów),
• bycie bezpiecznie jeżdżącym kierowcą (otrzymanie od patrolu policji i odesłanie
Organizatorowi „Kuponu bezpiecznego kierowcy”).
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
§2
Nagrody w konkursach to:
1. Nagrody specjalne w konkursie indywidualnym:
• wyjazdy na jeden z wyścigów Formuły 1 w Europie,
• vouchery na indywidualny instruktaż jazdy na torze.
2. Nagrody rzeczowe w konkursach grupowych:
• tablety,
• książki,
• gry komputerowe,
• karnety na gokarty.
§3
1. Każdy uczestnik może wziąć udział w Projekcie na 4 sposoby:
a) działać w ramach Klubu „Szybcy i Bezpieczni” i wziąć udział w losowaniu nagród
grupowych,
b) uczestniczyć w Stażu Bezpiecznej Jazdy lub Open Day, by podnieść swoją wiedzę w
zakresie bezpiecznej jazdy,
c) wziąć udział w losowaniu indywidualnych nagród specjalnych (wyjazdy na F1 i
vouchery na indywidualny instruktaż jazdy na torze),
d) wziąć udział w lekcjach bezpieczeństwa na drodze (w wybranych szkołach).
2. Kandydaci na uczestników mogą składać wypełnione i podpisane formularze uczestnictwa
(do pobrania ze strony www.szybcyibezpieczni.pl w zakładce „zgłoś się do udziału”) w
terminach:
• w konkursach indywidualnych z nagrodami specjalnymi rekrutacja w

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

I roku Projektu rozpoczyna się 01.07. 2015 r. i potrwa do 30.08.2015 r., a następnie w
II roku Projektu rekrutacja rozpoczyna się 01.01.2016 r. i potrwa do 31.03.2016 r.,
• w konkursie grupowym dokumenty rekrutacyjne wraz z pracami należy złożyć w
I roku Projektu w terminie od 01.09.2015 r. do 15.11.2015 r. a w
II roku Projektu w terminie od 01.01.2016 r. do 15.09.2016 r.
3. Wyłonienie Beneficjentów w losowaniu indywidualnych nagród odbędzie się w oparciu przede
wszystkim o powyższe kryteria premiujące, a następnie na zasadzie losowania. Zostaną
utworzone listy rezerwowe, z których osoby zastąpią zwycięzców z pierwotnych list w przypadku
braku zgłoszenia się po nagrodę w wyznaczonym terminie lub nie wywiązania się z obowiązku
okazania zaświadczenia z policji o braku punktów karnych, które jest obowiązkowe dla
zwycięzców wyjazdów na Formułę 1).
4. Zgłoszenia mogą być składane nieprzerwanie w ww. terminach.
5. Każdy kandydat może złożyć tylko 1 zgłoszenie w trakcie trwania całego Projektu.
6. Formularze kandydatów nie zakwalifikowanych do udziału w I roku Projektu automatycznie
przechodzą do losowania w II roku.
7. Zgłoszenia można składać:
a) podczas Staży Bezpiecznej Jazdy/Open Day
b) pocztą elektroniczną (w postaci skanu formularza zgłoszenia) na adres:
sekretariat.szybcy@gmail.com
c) w siedzibie Partnerów (w biurowych godzinach pracy, osobiście lub pocztą w kopercie z
dopiskiem „Szybcy na torze – Bezpieczni na drodze – III edycja”):
• Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie: Tarnów, ul. Okrężna 2 F, pok.16a;
• Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Kraków, ul. ul. Nowohucka 33a,
sekretariat;
• Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu: Nowy Sącz, ul. 29 Listopada
10, sekretariat.
§4
1. W przypadku zgłoszeń grupowych: szczegóły uczestnictwa opisane są w Regulaminie
konkursów grupowych (zał. 3).
§5
1. Kandydaci na uczestników w konkursie grupowym i konkursie na indywidualne nagrody
specjalne zobowiązani są do wypełnienia i podpisania formularza uczestnictwa (zał. nr 1) (do
pobrania ze strony www.szybcyibezpieczni.pl w zakładce „zgłoś się do udziału”), a w
przypadku konkursu grupowego dla członków Klubów – dodatkowo – grupowego formularza
uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 2).
§6
1. Losowanie Beneficjentów będzie odbywać się w obecności Partnerów, a także podczas
wybranych eventów (Staże Bezpiecznej Jazdy, akcje promocyjne z udziałem mediów, itp.).
2. Listy Beneficjentów w ramach Projektu zostaną sukcesywnie publikowane na stronie
internetowej Projektu www.szybcyibezpieczni.pl i zwycięzcy zostaną poinformowani o
wygranej drogą mailową. W instruktażach bezpiecznej jazdy uczestnicy będą szkoleni na
swoich własnych pojazdach, a osoby nie posiadające pojazdu będą miały możliwość
odpłatnego wypożyczenia go wg stawek obowiązujących u organizatora danego szkolenia.
§7
Wszelkie pytania dot. regulaminu można kierować do Biura Projektowego, adres mailowy:
sekretariat.szybcy@gmail.com
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