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Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, 01001 Žilina 

centrum voľného času Elán v Ružomberku a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Ružomberku – okresný dopravný inšpektorát   

 usporiadajú okresné kolo 
 

detskej dopravnej súťaže „ NA BICYKLI BEZPEČNE 2015 „ 

 
Cieľ súťaže  : prispieť k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej   

    premávke a tým znižovať dopravnú nehodovosť detí,  
    podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu. 

Vyhlasovateľ súťaže : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Organizátor súťaže : Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  – Okresný dopravný   

    inšpektorát v Ružomberku, MsP  a CVČ Elán v Ružomberku na základe  

    poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, Žilina 

Dátum súťaže : 11.mája 2015   (pondelok) 
Prezentácia   : od 8.45 hod. 

Začiatok  : o 9.00 hod. 
Miesto konania : detské dopravné ihrisko ul. Bottova, Ružomberok ( bývalý Zväzarm       

  za zimným štadiónom ) 
Informácie   :           tel. 044/ 432 38 00 

Občerstvenie  : bude zabezpečené  

Cestovné  : cestovné súťažiacemu v okresnom kole hradí vysielajúca organizácia 

Upozornenie  :  na súťaž musí pedagogický dozor zabezpečiť aby súťažiaci  
    mali so sebou kartičky poistenca ( pre prípad úrazu ) .                                      

    Pedagogický dozor má mať so sebou občiansky preukaz.    

    Deťom je dobré pripomenúť, aby si so sebou zobrali prilby.  

V prípade nepriaznivého počasia pršiplášte.   

Poznámka  : - bicykle pre súťažiacich budú zabezpečené 

    - víťazi súťaže (prvé tri miesta) obdržia diplomy a ceny. 

Systém a priebeh súťaže: priebeh súťaže v okrese riadi komisia a organizačný štáb súťaže zložený  

    zo zástupcov OR PZ v Ružomberku, Mestskej polície v    

    Ružomberku a CVČ Elán v Ružomberku.      

    Riadiacim orgánom súťaže v okresnom kole je porota, ktorá   

    rozhoduje kolektívne. Prácu poroty riadi predseda. 

 

  

 

 

 

   Pplk.Ing. Rudolf Maslo                                                            Mgr. Pavol Svrček        

              ODI OR PZ                                                                    riaditeľ CVČ Elán                 
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                         č.t.  044/432 38 00   fax: 044/430 42 08                                                   č.t.,  fax: 044 4323 415 

                         e-mail: cvcrbk.director@gmail.com                                                            Oblasť športu a telových. – cvcrbksport@gmail.com 

                         Oblasť  prír.vied a techniky – cvcrbk@gmail.com                                      Oblasť spol.vied a kultúry – cvcrbkkultura@gmail.com 

                         Prevádzkovo -ekonom.oddelenie – cvcrbkadm@gmail.com  www.cvcrk.sk 
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