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Liberecký kraj vyhlašuje soutěž                „O KOLO“

Již pátý ročník soutěže zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu organizuje letos Liberecký kraj. Letošní soutěž je vyhlášena v rámci projektu „Bezpečně na silnicích v Euroregionu Nisa  – internetové stránky ČR-PL-SRN

Novinka:  soutěži proběhne po internetu!
V letošním roce je připravena významná novinka:  soutěž proběhne poprvé prostřednictvím výtvarně zpracovaných internetových stránek určených dětem..
Stránky budou uvedeny do provozu 1. dubna 2007. Na adrese www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz si děti budou moci ověřit své znalosti o pravidlech silničního provozu, zkontrolovat si povinnou výbavu svého jízdního kola, nebo si vyhledat dopravní dětské hřiště.
Současně s uvedením internetových stránek pro děti  bude zahájena soutěž pro žáky základních škol, ve dvou kategoriích – první a druhý stupeň ZŠ. Děti zde najdou zábavnou hru, kde budou řešit otázky týkající se pravidel bezpečnosti na silnicích. Po bezchybném projetí herním plánem a  zodpovězení zadaných otázek se budou moci zaregistrovat a budou zařazeni do soutěže. 
Soutěží se o jízdní kolo – termín ukončení je 24.6.2007.
Hlavní cenou pro vítěze obou kategorií je jízdní kolo. Ze soutěžících, kteří správně odpoví na všechny otázky a úspěšně ukončí hru, vylosuje vítěze poslední červnový týden 2007 Mgr. Vladimír Richter, člen rady Libereckého kraje, pověřený vedením resortu dopravy. V posledním školním týdnu budou předány i ceny, podrobnosti k předání budou zveřejněny na internetových stránkách Libereckého kraje i www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz. Výsledky soutěže budou zveřejněny a umístěny na internetových stránkách Libereckého kraje. 

Loňského ročníku soutěže se zúčastnilo 315 dětí. Do slosování bylo zařazeno 30 dětí, které  odpověděly správně na všech 16 zadaných otázek. Vítězkou soutěže se stala Tereza Vilhelmová z 5. třídy ZŠ Lesní, Liberec.


Bližší informace:
Ing. Petra Schneiderová
vedoucí oddělení silniční dopravy
Krajský úřad Libereckého kraje
tel.: 485 226 598





