Regulamin uczestnictwa Projektu
„Pro Driver 25+, II edycja”
§1
1. Organizatorem Projektu jest Fundacja PRODRIVER (www.prodriver.org), a jego okres
realizacji to 01 maja 2015 r. - 31 października 2016 r.
2. Uczestnikami Projektu (Beneficjantami) mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:
2.1. kryteria dostępu:
a) wiek: ukończone 25 lat,
b) zameldowanie lub nauka w Małopolsce,
c) posiadanie prawa jazdy kat. A i/lub B,
d) złożenie formularza uczestnictwa - obowiązkowe tylko dla uczestników chcących wziąć
udział w kursie Pro Driver i losowaniu nagród.
2.2. kryteria dodatkowe (premiujące):
a) udział w Pro Driver Show lub w jednym ze spotkań Klubu Pro Driver (wymagana jest
pieczątka Organizatora),
b) zachęcenie przynajmniej 2 osób ze swojego otoczenia do złożenia swojego formularza
uczestnictwa w Projekcie (udokumentowana podpisami tych osób rekomendacja na swoim
formularzu uczestnictwa),
c) poziom aktywności w internetowym Forum Klubu Pro Driver,
d) bycie bezpiecznie jeżdżącym kierowcą (otrzymanie od patrolu policji i odesłanie „Kuponu
bezpiecznego kierowcy”).
§2
1. Każdy potencjalny uczestnik może wziąć udział w Projekcie na 4 sposoby:
a) uczestniczyć w kursie Pro Driver: odbędzie się losowanie kandydatów spośród osób
zgłoszonych w terminie. Koszt udziału w szkoleniach – po otrzymaniu informacji o
zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu – wynosi 25 zł/os.
b) uczestniczyć w jednym ze spotkań Klubu Pro Driver organizowanym w każdym roku
Projektu w Tarnowie, Krakowie, Bochni i Nowym Sączu i/lub w Pro Driver Show (uczestnictwo
bezpłatne) oraz być zarejestrowanym użytkowaniem internetowego Forum Prodriver,
c) wylosować voucher na indywidualny instruktaż jazdy. Warunki:
• być uczestnikiem Pro Driver Show i złożyć formularz uczestnictwa,
• i/lub, dostarczyć „Kupon bezpiecznego kierowcy”,
• i/lub wziąć udział w akcji rekrutacyjno-promocyjnej z lokalnymi mediami (np.
losowanie na żywo, na antenie radia),
d) wylosować jazdę samochodem sportowym na torze (tylko dla uczestników kursu Pro
Driver). Warunki:
• być uczestnikiem kursu Pro Driver, złożyć formularz uczestnictwa,
Kryteria premiujące:
• być zarejestrowanym i aktywnym użytkownikiem na portalu internetowym Forum
Klubu Pro Driver i/lub uczestnikiem Pro Driver Show.
• przygotować scenariusz filmu krótkometrażowego poświęconego tematyce Projektu.
Scenariusz (1-2 str. w formacie A4, czcionka wielkość 12, odstępy pojedyncze). Film
powinien zawierać przykładowe (min. trzy) błędy popełniane przez kierowców i
pieszych lub czynniki, których konsekwencją są wypadki drogowe. Prace należy
przesłać mailowo na adres: projektpro25@gmail.com w terminie do 15 listopada w
2015 r. i do 30 września w 2016 r. z podaniem imienia i nazwiska autora.
• aktywnie promować w swoim otoczeniu tematykę BRD.
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§3
1.Kandydaci na uczestników mogą składać wypełnione i podpisane formularze uczestnictwa (do
pobrania ze strony www.prodriver.org w zakładce „zgłoś się do udziału”) w terminie:
I roku Projektu: 01.07. 2015 r. do 30.09.2015 r., a następnie w
II roku Projektu: 01.01.2016 r. do 15.09.2016 r.
Wyłonienie Beneficjentów odbędzie się w kilku turach, począwszy od 12.07.2015 r.
2. Wyłonienie kandydatów do kursu Pro Driver oraz nagród odbędzie się komisyjnie – z udziałem
przedstawicieli Oferenta i Partnerów, w oparciu przede wszystkim o kryteria premiujące, a
następnie na zasadzie losowania.
3. Zostaną utworzone listy rezerwowe zwycięzców, z których osoby zastąpią zwycięzców z
pierwotnych list w przypadku braku zgłoszenia się po nagrodę w wyznaczonym terminie.
4. Możliwe jest złożenie tylko jednego formularza uczestnictwa w trakcie trwania całego
Projektu.
5. Formularze kandydatów nie zakwalifikowanych do udziału w I roku Projektu automatycznie
przechodzą do losowania w II roku.
§4
Aby wziąć udział w projekcie należy:
1. przesłać wypełniony formularz w postaci zdjęcia / skanu na adres projektpro25@gmail.com lub
2. zgłosić się telefonicznie do Biura Projektowego pod nr 791-203-549 lub 510-726-714
W obu przypadkach należy przychodząc na szkolenie dostarczyć wypełniony formularz w wersji
papierowej.
b) formularze uczestnictwa można też składać w siedzibie Partnerów (w biurowych godzinach pracy,
osobiście lub pocztą) w kopercie z dopiskiem „zgłoszenie do Pro Driver 25+, II edycja:
- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie: Tarnów, ul. Okrężna 2 F, pok.16a, sekretariat;
- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Kraków, ul. Nowohucka 33a, sekretariat;
- Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu: Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10,
sekretariat.

§5
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefoniczną. Informacje o
miejscach i datach szkoleń będą podawane na bieżąco.
§6
W kursach bezpiecznej jazdy uczestnicy będą szkoleni na swoich własnych pojazdach.
§7
Wszelkie pytania dot. regulaminu można kierować do Biura Projektowego tel. 791-203-549,
adres mailowy: projektpro25@gmail.com
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