VIGYÁZZ,
KRESZ,
RAJT!
Közlekedik
a család

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
A körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük. Ez a gondolat hívta életre hét esztendővel ezelőtt
a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az ORFK–
Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervez.
2017-ben már közel ezer család vett részt a megyei selejtezőkön, majd az országos döntőn a legjobb húsz család mérettette
meg magát az értékes nyereményekért, köztük az első helyezettnek járó ŠKODA személyautóért.
Idén nemcsak a családokat, hanem a legeredményesebb iskolákat is díjazzuk! A területi versenyek április 14-től
húsz helyszínen (általában megyeszékhelyen) kerülnek lebonyolításra, amelyen bármely magyarországi lakóhellyel
rendelkező család benevezhet majd, ha legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői
engedéllyel, továbbá amennyiben hat és tizenhét év közötti gyereket/gyerekeket nevelnek.
Azok az oktatási intézmények, amelyek képviseletében a legtöbb család vesz részt a területi versenyen, az alábbiak szerint
kerülnek díjazásra:
1. helyezett iskola 500 000 Ft értékű tan- és sportszert,
2. helyezett iskola 300 000 Ft értékű tan- és sportszert,
3. helyezett iskola 100 000 Ft értékű tan- és sportszert kap az igények figyelembevételével.
Kérem részvételi szándékát az orfkobb1992@gmail.com címen az elfogadó nyilatkozat megküldésével jelezni, a tanulókat
és a szülőket pedig a közlekedésbiztonsági vetélkedőről tájékoztatni szíveskedjen. Jelentkezését a pályázat meghirdetője
a területi balesetmegelőzési bizottságnak regisztráció céljából megküldi. Részvétel esetén az oktatási intézmény számára plakátokat küldünk. A területi versenyeken a szervezők csak azon iskolák tekintetében végeznek összegzést, akik erre az oktatási
intézményektől a szándéknyilatkozat visszaküldésével felhatalmazást kaptak.
A vetélkedőről a www.kozlekedikacsalad.hu oldalon lehet bővebb információkat találni.
Magyarország Kormánya a családbarát közgondolkodás széles körű elterjesztése érdekében a 1691/2017. (IX.12.) Korm. határozattal a 2018. évet a Családok
Évének nyilvánította. Idén a „Közlekedik a család” vetélkedőt a „Családok Éve” programjain belül kívánjuk megrendezni.
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