
Regulamin 

“Egzaminu na kartę rowerową w Parku Śląskim”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  “Egzaminu  na  kartę  rowerową  w  Parku  Śląskim”  jest  Komenda

Miejska Policji w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie ul. Legnicka 1.

2. W  ramach  “Egzaminu  na  kartę  rowerową  w  Parku  Śląskim”  organizator

przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje do uzyskania karty rowerowej.

3. Uczestnikiem egzaminu,  może być osoba  spełniająca  wymagania  Ustawy z  dnia

5  stycznia  2011  roku  o  kierujących  pojazdami  oraz  Rozporządzenia  Ministra

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  12  kwietnia  2013  roku

w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

4. Miejscem  przeprowadzenia  egzaminu  jest  teren  placu  przy  dyrekcji  Parku

Śląskiego – Al. Różana 2 w Chorzowie.

5. “Egzamin na kartę rowerową w Parku Śląskim” realizowany jest w dniu 09.07.2022

roku, w godzinach 11:00 – 15:00. Uczestnicy rejestrowani będą do godziny 14:00.

§ 2

Przebieg egzaminu

1. Osoba egzaminowana stawia się w dniu egzaminu wraz z opiekunem, wyposażona

w  rower  odpowiadający  warunkom  technicznym  i  dostosowanym  do  swojego

wzrostu i wagi oraz kaskiem rowerowym odpowiednich rozmiarów.



2. Opiekun  egzaminowanego  przedstawia  arkusz  zaliczeń  pobity  pieczęcią

nagłówkową  szkoły  podstawowej,  do  której  uczęszcza  egzaminowany,  oraz

zapoznaje  się  i  podpisuje  kartę  uczestnictwa  stanowiącą  załącznik  nr  1  do

regulaminu.

3. Egzamin właściwy składa się z części teoretycznej i praktycznej.

4. W  przypadku  uczestników  niepełnosprawnych  niezbędne  jest  zaświadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

5. Część teoretyczna egzaminu odbędzie się dwukrotnie, tj. o godz. 11:30 i 14:00

6. Część teoretyczna egzaminu w formie testowej składa się  z 25 pytań.

7. Każde pytanie zawiera 3 możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa

8. Egzamin teoretyczny zalicza 80 % poprawnych odpowiedzi.

9. Niedopuszczalne jest nanoszenie skreśleń lub innych korekt na karcie egzaminu  

teoretycznego.  Wszelkie korekty i  zmiany będą traktowane jako błąd skutkujący

zerową wartością punktową.

10. Do testu teoretycznego podczas egzaminu można przystąpić tylko jeden raz.

11. Czas trwania części teoretycznej wynosi 25 minut.

12. Niezaliczenie  testu  teoretycznego  dyskwalifikuje  do  przystąpienia  do  testu

praktycznego.

13. Egzamin praktyczny realizowany jest,  na stworzonym specjalnie na tą potrzebę,

placu manewrowym. 

14. Każdorazowo  egzaminator  omówi  z  uczestnikiem  sposób  pokonania  placu

manewrowego. 

15. Egzamin  praktyczny  zalicza  poprawny  przejazd  przez  elementy  placu

manewrowego.

16. Dopuszcza się  jednorazową korektę jednego elementu placu manewrowego.

17. Dopuszcza się podejście do egzaminu praktycznego po okazaniu szkolnego arkusza

zaliczeń, w którym widnieje wynik pozytywny w zakresie egzaminu teoretycznego.

18. Pozytywny  wynik  egzaminu  potwierdza  się  na  arkuszu   zaliczenie  egzaminu,

poprzez umieszczenie pieczęci i podpisu egzaminatora.

19. Decyzje egzaminatora w trakcie egzaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.



§ 3

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  stosowania  się  do  poleceń

przedstawicieli organizatora.

2. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) informuję Pana/Panią, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest

Komendant  Miejski  Policji  w  Chorzowie  z  siedzibą  przy  ul.  Legnickiej  1

w Chorzowie, kod pocztowy 41-500. e-mail: komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl

3. Za niezastosowanie się do poleceń organizatora bądź postanowień regulaminu lub

wykonywanie inne działań  skutkujących szkodą w mieniu  lub uszczerbkiem na

zdrowiu odpowiada opiekun uczestnika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania “Egzaminu na  

kartę  rowerową  w  Parku  Śląskim”  aby  nie  dopuścić  do  naruszenia  prawa,

bezpieczeństwa lub w przypadkach rażącego naruszenia postanowień regulaminu.

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie sprawy, rozpatruje i rozstrzyga

przedstawiciel organizatora, a jego decyzja jest ostateczna.  


