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NA PRZEKÓR STATYSTYKOM - KONKURS DLA MŁODYCH
KIEROWCÓW
Kierowcy w wieku 18-24 lat są w grupie kierowców z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na
10 tys. populacji. W 2017 r. młodzi kierowcy byli sprawcami ponad 5,5 tys. wypadków (prawie 20%
wszystkich wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich ponad 450 osób, a ponad 7 tys.
osób zostało rannych. Przyczyną ponad 1/3 wypadków, które spowodowała ta grupa kierowców, było
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
Polski Związek Motorowy (PZM) wraz z partnerami, wśród których jest Policja,
postanowili spróbować wpłynąć na ten smutny trend. Dla młodych kierowców, którzy
chcą zmienić tendencję niebezpiecznie jeżdżących rówieśników, zorganizowali konkurs
promujący bezpieczną jazdę pn. „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”. Każdy kierowca
w wieku 18-24 lat może spróbować swoich sił i wygrać Mercedesa na dwa miesiące lub
nawigację i samochodowy wideorejestrator.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w dniach 12 czerwca – 7 lipca rozwiązać test
na stronie www.NajbezpieczniejszyMlodyKierowca.pl. Test składa się z 30 pytań za
każdym razem losowanych z puli 200 pytań w różnych dziedzinach:
●

przepisy ruchu drogowego,

●

pierwsza pomoc przedmedyczna,

●

największe zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

●

ekojazda,

●

zachowanie w sytuacjach krytycznych.

Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, do testu można podchodzić maksymalnie 3 razy. Liczyć się będzie poprawność
odpowiedzi oraz czas wypełnienia testu. 30 najlepszych uczestników spotka się w finale 6 października w Warszawie.
Pomimo tego, że konkurs zorganizowany jest po raz pierwszy, a nakłady na jego reklamę są niewielkie, po dwóch tygodniach,
kiedy test jest dostępny online, zainteresowanie jest duże – już prawie 650 osób wzięło udział w konkursie. Jednak pytania
przygotowane przez partnerów merytorycznych sprawiają uczestnikom sporo trudności – na dzień 26 czerwca średni wynik
to nieco powyżej 40%.
Sponsorami strategicznymi konkursu są: Auto Frelik i InterRisk. Partnerzy merytoryczni: Komenda Główna Policji i
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
„Najbezpieczniejszy Młody Kierowca” wspiera kampanię bezpieczeństwa ruchu drogowego #3500LIVES organizowaną przez

Międzynarodową Federację Samochodową FIA.
(BRD KGP/mś)
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