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Wojewódzki Komitet Organizacyjny Warmińsko – Mazurskich Turniejów: Motoryzacyjnego dla szkół 

średnich oraz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych, uprzejmie informuje                     

o rozpoczęciu prac związanych z ich organizacją w 2020 r.  

Dziękuję za coroczne zaangażowanie w realizację powyższych Turniejów oraz organizację etapu 

eliminacji powiatowych.  

Zapraszając do tegorocznego uczestnictwa informuję, iż bieżąca edycja Turniejów przebiegać 

będzie według podobnego harmonogramu jak w latach ubiegłych czyli: Eliminacje szkolne i Finały 

powiatowe – od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r., Finały wojewódzkie – dla finalistów powiatowych 

organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – w maju 2020 r. oraz  Finał ogólnopolski 

organizowany przez Zarząd Główny PZM – w czerwcu 2020 r. 

Jestem przekonany, iż edukacyjny charakter Turniejów będzie stanowił jeden z elementów 

ograniczenia liczby tragicznych zdarzeń na drogach województwa w przyszłości. Natomiast Państwu, 

organizatorom eliminacji powiatowych będzie powodem do satysfakcji z działania na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. 

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=wmmtm  
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Proszę o przesłanie do dnia 15 lutego 2020 r. listownie lub na adres e-mail: brd@word.olsztyn.pl  

następujących informacji: 

1. Deklaracji przystąpienia do organizacji etapu powiatowego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego i/lub Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,  

2. Zapotrzebowania na testy z przepisów ruchu drogowego dla szkół, które wyrażają chęć 

uczestnictwa w turniejach i przeprowadzenia eliminacji szkolnych. 

3. Zapotrzebowania na testy z przepisów ruchu drogowego na organizowany Finał powiatowy 

turniejów,  

 

Testy w odpowiedniej ilości zostaną zabezpieczone przez WORD Olsztyn oraz zostaną dostarczone na 

adres wskazanych lokalnych komitetów organizacyjnych Turniejów lub do Powiatowych Komend 

Policji.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


