ORGANIZATOR:
Straż Miejska w Polkowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych w Polkowicach
„Skorpion” w Polkowicach
HONOROWY PATRONAT:
Burmistrz Polkowic
PARTNERZY:
CCC S.A.
SANDEN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o.
SITEH Sp. z o.o.
PHU „EDEN”
VOITH INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.
ORELIKON
Zakłady Górnicze „RUDNA”
PATRONI MEDIALNI:
GAZETA POLKOWICKA
TELEWIZJA POLKOWICE
RADIO ”L” GŁOGÓW
REGIONFAN.PL
TERMIN KONKURSU:

10 czerwca 2016r. (PIATEK)
MIEJSCE KONKURSU:
Centrum Piknikowe w Polkowicach, ul. 3-go Maja ( przy basenach zewnętrznych)
CEL KONKURSU:
1. edukacja i propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
2. prawna edukacja dzieci i młodzieży szkolnej,
3. profilaktyka w zakresie patologii społecznej,
4. uświadamianie o konsekwencjach zachowań niewłaściwych i sprzecznych
z obowiązującym prawem oraz normami życia,
5. uczulenie na krzywdę i zło społeczne,
6. wskazanie właściwych zachowań.
ZAKRES TEMATYCZNY:
Część teoretyczna
1. Bezpieczne zachowania w domu i miejscach publicznych,
2. Przepisy prawa o Ruchu Drogowym,
(znajomość znaków drogowych i przepisów dla pieszych, rowerzystów i kierujących)
3. Odpowiedzialność karna nieletnich,
4. Szkodliwość używania substancji odurzających,
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.
2.
3.
4.
5.

Część praktyczna
Udzielanie pierwszej pomocy,
Strażacki tor sprawnościowy
Przejazd rowerem w miasteczku rowerowym i torze przeszkód,
Strzelectwo,
Jazda na trenażerze.

OCENA RYWALIZACJI:
Każdą konkurencję ocenia
przedstawiciele organizatorów.

komisja sędziowska, w skład której

SĘDZIA GŁÓWNY:
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Polkowicach – inż. Maciej Śmigiel

wchodzą

Regulamin
X Edycji konkursu „Z nami bezpieczniej ”2016
§ 1.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VI działających na
terenie powiatu polkowickiego.
§ 2.
Konkurs ma na celu promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych zachowań oraz ich
edukację w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 3.
Dojazd własny, organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
§ 4.
Organizator zapewnia sprzęt do rozegrania konkurencji.
§ 5.
Konkurs „Z nami bezpieczniej” jest sprawdzianem teoretyczno-praktycznym z zakresu
wiedzy o zagrożeniach jakie mogą spotkać dzieci w życiu codziennym.
Zakres sprawdzianu teoretycznego obejmuje:
1. wiedzę z zakresu Prawa o ruchu drogowym, na poziomie Szkoły Podstawowej,
2. zagrożeń występujących w życiu codziennym:
a/ w drodze do i ze szkoły,
b/ zabawach w domu i na podwórzach
c/ kontaktach z innymi osobami i zwierzętami,
d/ kontaktem z substancjami odurzającymi, materiałami pirotechnicznymi itp.
3. problemach szkolnych:
a/ konflikty uczniowskie,
b/ przemoc wobec słabszych.
4. niebezpieczeństwach życia codziennego:
a/ kradzieże,
b/ wandalizm,
c/ niszczenie przyrody.
5. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie urazów i zagrożeń życia.
Zakres sprawdzianu praktycznego obejmuje:
1. przejazd rowerem w miasteczku ruchu drogowego i po torze przeszkód
2. udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie urazów i zagrożeń życia,
3. strażacki tor sprawnościowy,
4. strzelanie laserowe,
5. jazda na czas na rowerze treningowym.
§ 6.
Zasady konkursu:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,
2. Reprezentację szkoły stanowi drużyna z poziomu nauczania:
- jedna reprezentacja klas IV
- jedna reprezentacja klas V
- jedna reprezentacja klas VI
3. Skład jednej reprezentacji – 5 osób.
4. Rywalizacja odbywa się pomiędzy drużynami równoległych klas.
5. Klasyfikacja końcowa obejmuje:
- równoległe reprezentacje,
- sumę wyników reprezentacji danej szkoły

6. Stopień trudności dostosowany jest do poziomu nauczania.
7. Straż Miejska w Polkowicach powoła komisje konkursowe do oceny rywalizujących
drużyn. W skład komisji wejdą przedstawiciele:
a/ Straży Miejskiej w Polkowicach,
b/ Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach,
c/ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach,
d/ Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych,
e/ Skorpion Polkowice,
f/ Grupy kolarskiej CCC Polkowice,
g/ Firmy Sanden Sp. z o.o.
h/ firmy Sitech Sp. z o.o.
8. Jury dokonuje oceny stosując skalę punktową.
9. W konkurencjach teoretycznych:
- za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt.
- za nieprawidłową 0 pkt.
- wynik drużyny stanowi suma punktów.
10. W konkurencjach praktycznych drużyny startują według kolejności losowania.
11. W konkurencjach praktycznych liczy się dokładność wykonania.
a) przejazd rowerem w miasteczku ruchu drogowego i po torze przeszkód
- Startuje 2 reprezentantów drużyny. Każdy przejazd oceniany jest pod kątem
poprawności tj. liczby popełnionych błędów. Na wynik zespołu składa się
łączna liczba błędów popełniona przez 2 uczestników. Każdy błąd na trasie to
5 punktów karnych. Punktacja za konkurencję*:
Im
25 pkt.,
IIm
21 pkt.,
IIIm –
18 pkt.,
IVm –
16 pkt.,
Vm –
14 pkt.,
VIm 12 pkt.,
VIIm 10 pkt.,
VIIIm 9 pkt.,
IXm 8 pkt.,
Xm 7 pkt.,
XIm 6 pkt.,
XIIm 5 pkt.,
XIIIm 4 pkt.,
XIVm 3 pkt.,
XVm 2 pkt.,
XVIm 1 pkt.

* UWAGA – powyższa punktacja może ulec zmianie w zależności
od ilości zgłoszonych drużyn
Przejazd oceniany będzie pod kątem dokładności – nie liczy się
czas przejazdu
b) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie urazów
i zagrożeń życia
- Komisja sędziowska ocenia fachowość i dokładność wykonania stosując
skalę punktową od 1-10 pkt.
c) strażacki tor sprawnościowy
- Startuje 3 reprezentantów drużyny, liczy się uzyskany czas powiększony
o czas karny za popełnione błędy,
- Punktacja za konkurencję jak w przypadku toru rowerowego
d) konkurs strzelectwa laserowego
- Startuje 2 reprezentantów drużyny, liczy się uzyskany wynik
- Punktacja za konkurencję jak w przypadku toru rowerowego
e) jazda na trenażerze
- Startuje 2 reprezentantów drużyny, czas przejazdu 1 minuta. Wynik łączny
drużyny stanowi suma przejechanego dystansu
- Punktacja za konkurencję jak w przypadku toru rowerowego

12. O końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskanych przez drużynę we
wszystkich konkurencjach.
13. O końcowej klasyfikacji szkół w kategorii „Najlepsza szkoła w promowaniu
bezpiecznych zachowań” decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkie
3 reprezentacje danej szkoły.
14. W przypadku uzyskania równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej
w kategoriach wiekowych o zajęciu wyższego miejsca w klasyfikacji decyduje
wyższy wynik uzyskany w miasteczku ruchu drogowego.
15. W przypadku uzyskania równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej szkół
o zajęciu wyższego miejsca w klasyfikacji decyduje wynik dogrywki (odpowiedzi na
pytania teoretyczne), do której szkoła deleguje 1 osobę. Odpowiedzi udzielane są na
przemian do pierwszego błędu.
16. W sprawach spornych rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje nie podlegają
odwołaniu.
§ 7.
Nagrody dla uczestników konkursu zapewnia organizator.
§ 8.
Nagradzani są wszyscy uczestnicy konkursu według zajętych miejsc. Ponadto w kategorii
„Najlepsza szkoła w promowaniu bezpiecznych zachowań” nagrody otrzymują uczestnicy
zwycięskiej szkoły – 15 osób – zgodnie z zapisem par. 6 pkt.13.
§ 9.
Reprezentacja szkoły, która w danej kategorii zajmie I miejsce w klasyfikacji końcowej
otrzymuje na okres jednego roku puchar przechodni:
Klasy IV – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
Klasy V – Komendanta Powiatowego Policji;
Klasy VI - Komendanta Straży Miejskiej.
Puchar przechodni przechodzi na własność szkoły po 3-krotnym jego zdobyciu.
§ 10.
Otwarcie i zakończenie konkursu oraz wręczanie nagród odbędzie się na terenie Centrum
Piknikowego przy ul. 3-go Maja.
§ 11.
Odpowiedzialnymi za sprawy organizacyjne i sprawny przebieg Konkursu są przedstawiciele
Straży Miejskiej w Polkowicach:
1. z-ca komendanta Maciej Śmigiel,
2. naczelnik Artur Gałuszka,
§ 12.
Kontakt z organizatorem:

Straż Miejska w Polkowicach
ul. Targowa 11 59 –100 Polkowice
tel. 076 746 40 24 fax. 076 746 40 25
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian powyższego regulaminu nie mających wpływu
na przebieg rywalizacji z przyczyn niezależnych od organizatora.
Naczelnik Artur Gałuszka

Komendant Mirosław Sienkiewicz

...............................................

..................................................

sporządził

zatwierdził

Załącznik nr 1
Szczegółowy Harmonogram Konkursu
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„Z nami bezpieczniej”
X edycja – 2016r.
- przyjazd drużyn i zaproszonych gości,
- uroczyste otwarcie Konkursu:
a/ przywitanie uczestników i gości,
b/ występy artystyczne,
c/ przygotowanie do rozpoczęcia konkursów,
- rozpoczęcie rywalizacji
20
15

9 – 10

klasy IV
- boisko sportowe

-

klasy V
- hala (namiot)

-

tor rowerowy i jazda na trenażerze (2 osoby)
- jury- Policja (SRD),
Straż Miejska,
CCC Polkowice
strażacki tor przeszkód (3 osoby)
- jury- Straż Pożarna,
Straż Miejska,
konkurs rysunkowy (3 osoby)
„Znajomość znaków drogowych”

-

konkurs strzelecki (2 osoby)

-

konkurs teoretyczny (3 osoby)
„Wiedza o bezpieczeństwie”

- jury- Policja,
Straż Miejska
- jury – Skorpion
Straż Miejska

klasy VI
- hala, (namiot)

-

konkurs praktyczny (2 osoby)
„Pierwsza pomoc”

- jury- Policja,
Straż Miejska,
Straż Pożarna,
Sanden Sp. z o.o.
- jury- pracownik PCUZ,
Straż Miejska,

1020 – 1115
klasy IV
- hala, ( namiot)

-

-

konkurs teoretyczny (3 osoby)
„Wiedza o bezpieczeństwie”

konkurs praktyczny (2 osoby)
„Pierwsza pomoc”

- jury- Policja,
Straż Miejska,
Straż Pożarna,
Sanden Sp. z o.o.
- jury- pracownik PCUZ,
Straż Miejska,

klasy V
- boisko sportowe

-

-

tor rowerowy i jazda na trenażerze (2 osoby)
- jury- Policja (SRD),
Straż Miejska,
CCC Polkowice
strażacki tor przeszkód (3 osoby)
- jury- Straż Pożarna,
Straż Miejska,

klasy VI
- hala, ( namiot)

-

-

konkurs rysunkowy (3 osoby)
„Znajomość znaków drogowych”
konkurs strzelecki (2 osoby)

- jury- Policja,
Straż Miejska,
- jury – Skorpion
Straż Miejska

1115 – 1200

przerwa na posiłek

1200 – 1255
klasy IV
- hala, (namiot)

-

konkurs rysunkowy (3 osoby)
„Znajomość znaków drogowych”

-

konkurs strzelecki (2 osoby)

-

konkurs teoretyczny (3 osoby)
„Wiedza o bezpieczeństwie”

- jury- Policja,
Straż Miejska,
- jury – Skorpion
Straż Miejska

klasy V
- boisko sportowe

-

konkurs praktyczny (2 osoby)
„Pierwsza pomoc”

- jury- Policja,
Straż Miejska,
Straż Pożarna,
Sanden Sp. z o.o.
- jury- pracownik PCUZ,
Straż Miejska,

klasy VI
- hala,( namiot)

-

-

tor rowerowy i jazda na trenażerze (2 osoby)
- jury- Policja (SRD),
Straż Miejska,
CCC Polkowice
strażacki tor przeszkód (3 osoby)
- jury- Straż Pożarna,
Straż Miejska,

1300 – 1320
pokazy
20
45

13 – 13

wręczanie nagród
45

13

zakończenie imprezy.
Powyższy harmonogram może ulec modyfikacji, z przyczyn niezależnych od organizatora.

