
 

 

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L. tel. 499/320 353 
     

Propozice oblastního kola 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

23. května 2019 
 

Vyhlašovatel:             Ministerstvo dopravy – BESIP  

ve spolupráci s:      Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezidiem Policie 

České republiky, Českým červeným křížem, Ústředním automotoklubem ČR, 

Autoklubem České republiky, s Dopravním inspektorátem Policie ČR Trutnov, 

Městskou policií ve Dvoře Králové n. L. a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 

a Střední zdravotnickou školou Trutnov. 

 

Pořadatel: DDM Jednička Dvůr Králové n. L. ve spolupráci s Dopravním inspektorátem 

Policie ČR Trutnov, Městskou policií ve Dvoře Králové n. L. a Vyšší odbornou 

školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou Trutnov. 

 

Termín:  čtvrtek 23. května 2019 v DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

Soutěžní kategorie: Oblastní kolo je společné pro ZŠ, Speciální ZŠ a Praktické školy a odpovídající 

ročníky gymnázia okresu Trutnov. Účastnit se mohou smíšená družstva v I. – III. 

kategorii, lze mít více družstev v jedné kategorii ze stejné školy. Za správnost 

údajů v přihlášce (správně zařazené děti) odpovídá vysílající škola. 

 

I. kategorie žáci 4. – 6. tříd ZŠ – rok narození 2009 – 2007 (věk 10 – 12 let 

dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže), čtyřčlenná družstva 

(2 dívky + 2 chlapci) 
        

II. kategorie žáci 7. – 9. tříd ZŠ, případně 6. ročník –rok narození 2007 - 2003 

(věk 12 – 16 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže), 

čtyřčlenná družstva (2 dívky + 2 chlapci) 
 

III. kategorie žáci ZŠ a PrŠ 4. – 9. tříd, čtyřčlenná družstva (minimálně 1 

dívka) 

 

Podmínky soutěže: Každý soutěžící musí mít vlastní cyklistickou přilbu! 

Doprovod starší 18 let zodpovídá za kázeň a bezpečnost žáků během celého 

OK. Vedoucí družstva rovněž zodpovídá za to, že každý účastník soutěže 

bude mít s SEBOU PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, který předloží 

při prezenci ke kontrole. (Při nesplnění této podmínky budou moci soutěžící 

startovat pouze mimo soutěž)!!! Každý účastník mladší 16 let doloží souhlas 

se zpracováním údajů (viz níže). Doporučujeme odpovídající sportovní 

oblečení a pláštěnku. 

Kola a psací potřeby budou zajištěny organizátorem OK DSCM 

 

Soutěžní disciplíny: 1. Jízda podle pravidel silničního provozu na DDH v časovém limitu  

    (6 kontrolních míst, časový limit 5 minut) 

        2. Testy z pravidel silničního provozu – 20 otázek v časovém limitu 25 minut  

3. Jízda zručnosti mezi 8 – 12 překážkami 

4. První pomoc – 1 otázka teoretická a 1 praktická (max. 30 minut na skupinu) 

 



 

 

Stanoviště budou zajištěna MP Dvůr Králové, DP Trutnov, lektory DV DDM Jednička a Vyšší 

odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou Trutnov. 

 

Časový rozpis: 7.50 – 8.25  prezence družstev a proplácení jízdného (vlak, autobus) 

8.30   slavnostní zahájení OK DSC 

8.45 - 12.30  jednotlivé soutěžní disciplíny 

13.30   předpokládaný konec (podle počtu přihlášených družstev) 

 

Doprava:  Doprava soutěžících a doprovodu je individuální. Jízdné soutěžícím bude 

proplaceno po odevzdání jízdenek hromadným prostředkem (nekupujte si 

zpáteční jízdenky!). 

 

Stravování:  Zajištěno polední občerstvení pro všechny účastníky soutěže (hradí pořadatel) 

   - teplá polévka, pečivo a pitný režim 

 

Ceny a postup: Družstva na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy a věcné 

ceny. Nejlepší dívka a chlapec budou odměněni věcnou cenou a drobnou 

odměnu dostane každý účastník a jeho doprovod. 

Vítězné družstvo z I. a II. kategorie postupuje do krajského kola DSC. 

 

Přihlášky:  Soupisku družstva (na přiloženém tiskopise) zašlete nejpozději  

do 12. května 2019, na adresu DDM Jednička Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové n. L. nebo zašlete e-mailem: veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz 

Pokud zasíláte neoskenovanou přihlášku, je nezbytné orazítkovaný a 

podepsaný originál přihlášky dovézt na OK DSC 

 

Informace:  DDM Jednička Dvůr Králové n. L. tel. 499  320 353, 724941834 nebo vše 

najdete na www.ddm1.cz 

 

Další ujednání: Časový rozpis může být změněn podle počtu přihlášených družstev 

    

 

 

 

 

 

Dvůr Králové n. L. 5. 4.2019 

 

 

     Mgr. Iveta Hanušová 

                        DDM Jednička Dvůr Králové n. L. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ddm1.cz/


 

 

PŘIHLÁŠKA DO OKRESNÍHO KOLA 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

Název a adresa školy: ........................................................................................................................ 

Telefon / e-mail: ................................................................................................................................ 

Pedagogický doprovod: 

Jméno, příjmení, titul Telefon E – mail 

   

   

 

1. kategorie                         Základního (Oblastního) kola se zúčastnilo ............. žáků 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1    

2    

3    

4    

 

2. kategorie                         Základního (Oblastního) kola se zúčastnilo ............ žáků 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1    

2    

3    

4    

 

3. kategorie                         Základního (Oblastního) kola se zúčastnilo ............ žáků 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1    

2    

3    

4    

 

Odešlete nejpozději do 12. 5. 2019 do DDM Jednička Spojených národů 1620 Dvůr Králové n/L 

nebo e-mailem: veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz 

 

 

 

…………………………………………………. 

Razítko školy a podpis zástupce vysílající školy

mailto:veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz


  

Stránka 1  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ MLADŠÍCH 16 LET – Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
DĚTÍ MLADŠÍCH 16 LET 

  

 

Já, níže podepsaný (zákonný zástupce): 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalé bydliště:  

 

tímto uděluji souhlas s dále uvedeným rozsahem a účelem zpracování osobních údajů 

dítěte: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Trvalé bydliště:  

 

Rozsahem zpracování osobních údajů se rozumí: 

Jméno; příjmení; den, měsíc a rok narození; trvalé bydliště; adresa a název školy; fotografie dítěte. 

Souhlas je poskytnut za účelem: 

Získání osobních údajů a pořízení ilustračních materiálů, které mohou být následně využity pro nekomerční aktivity 
Ministerstva dopravy – samostatného oddělení BESIP. Nekomerční aktivitou se pro potřeby tohoto souhlasu rozumí 
zejména:  

 

Registrace dítěte do oblastního, okresního, krajského a celostátního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, vč. 
zveřejnění výsledkových listin této soutěže na webu a sociálních sítích. 

SOUHLASÍM              NESOUHLASÍM 

  

Registrace dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se umístí na postupovém 
místě v celostátním finále) a zároveň registrace do Evropského finále dopravní soutěže. 

SOUHLASÍM              NESOUHLASÍM 

   

Ilustrační fotografie/videa na web a sociální sítě. 

SOUHLASÍM              NESOUHLASÍM 

  

Ilustrační fotografie v tiskových materiálech výukové a vzdělávací povahy. 

SOUHLASÍM              NESOUHLASÍM 

 

Doba zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu zpracování, nejdéle však jeden rok od jejich 
získání. 



  

Stránka 2  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ MLADŠÍCH 16 LET – Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP 

 

 

 

Zpřístupnění osobních údajů: 

Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP je oprávněno použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným 
účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP je oprávněno poskytnout osobní údaje organizaci Centrum služeb pro 
silniční dopravu, s.p.o., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za účelem zajištění a organizaci akcí spojených 
s projektem Dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP je oprávněno poskytnout osobní údaje organizaci ÚAMK, Na Strži 
9/1837, 140 02 Praha 4, a následně jejím prostřednictvím organizaci FIA (Fédération Internationale de L´Automobile), 8 
place de la Concorde, 75008 Paris, France, za účelem možné registrace do mezinárodních soutěží (Evropská dopravní 
soutěž). 

Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP je dále oprávněno poskytnout osobní údaje pouze subjektům, 
spolupracujícím na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Ministerstvo 
dopravy - samostatné oddělení BESIP zavazuje, uzavřít smlouvu, obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních 
údajů. 

Soulad zpracování: 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Poučení: 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.  

Byl/a jsem v souladu s příslušnou legislativou poučen/a: 

 o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu; 

 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu; 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou 
příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán; 

 
Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Ministerstvo dopravy – 
samostatné oddělení BESIP, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.  

Ministerstvo dopravy dále jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit prostřednictvím 
kontaktu: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. 

V případě, že Vaše práva nebudou řádně plněna máte právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz , e-mail: posta@uoou.cz. 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán. 

 

V:       dne:  

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 

 
 


