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Wojewódzki Komitet Organizacyjny Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym oraz Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, uprzejmie
informuje o rozpoczęciu prac związanych z kolejną edycją powyższych Turniejów. Skierowane są one
do dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszam do organizacji tegorocznych eliminacji szkolnych, które wyłonioną
najlepszą drużynę - reprezentację szkoły na finał szczebla wyższego czyli finał powiatowy/miejski.
Wszelkie niezbędne informacje oraz materiały, w tym także zaktualizowane Regulaminy
Turniejów zostały zamieszczone na stronach internetowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie:
http://word.olsztyn.pl/?strona=brd&dzial=wmtbrd,
http://word.olsztyn.pl/?strona=brd&dzial=wmmtm.
W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Wydziałami Ruchu Drogowego
Komend Powiatowych/Miejskich Policji zapewniamy odpowiednią ilość wydrukowanych testów
z przepisów ruchu drogowego niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Testy będą
dostępne od marca br. w ww. jednostkach w województwie.
Zapraszając do uczestnictwa w organizacji informuję, iż bieżąca edycja Turniejów przebiegać
będzie według następującego harmonogramu :
- eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie - od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r.
- finały wojewódzkie – maja 2019 r.
- finał ogólnopolski – czerwiec 2019 r.

Wyrażając nadzieję na przyjęcie propozycji udziału w przedsięwzięciu, jestem przekonany, iż jego
realizacja stanowić będzie nie tylko kolejny krok podejmowany w celu ograniczenia liczby tragicznych
zdarzeń na drogach ale także da Państwu, a w szczególności wszystkim uczestnikom Turnieju dużo
satysfakcji oraz możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Życząc sukcesu
organizacyjnego, w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z Działem
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Szkoleń w WORD – Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie.
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