
  Kielce, 11 września, 2019 roku
Zatwierdzam
                                                                         

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”

ORGANIZATORZY

 
 Policja: 
- Wydział Prewencji  i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Kielcach 
- Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej i Powiatowych 

Policji woj. świętokrzyskiego;
 Kuratorium Oświaty w Kielcach;
 Automobilklub Kielecki; 
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach;
 Targi Kielce; 
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach;
 Komenda Wojewódzka/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach;
 Izba Administracji Skarbowej w Kielcach;
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kielcach;
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.

Regulamin XIII edycji Konkursu
„BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”

Cele konkursu

 Utrwalenie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz
w ruchu drogowym;

 Propagowanie zasady fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie 
kibicowania;

 Przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego spędzania wolnego 
czasu.
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 Zakres tematyczny konkursu:

 bezpieczeństwo osobiste;
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 pierwsza pomoc przedmedyczna;
 bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

W trakcie trwania finału odbywają się konkurencje o charakterze: 

 teoretycznym – sprawdzające wiedzę uczestników, 
 sprawnościowym, 
 plastycznym.  

Założenia ogólne konkusru

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas piątych szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego.

2. Konkurs ma charakter etapowy.
Etap I – szkolny
Etap II - powiatowy
Etap III – wojewódzki ( finał konkursu )
Reprezentacja szkoły składająca się z kapitana oraz dwóch uczestników

3. Organizatorami konkursu na poszczególnych poziomach są:
Etap I – szkoły podstawowe województwa świętokrzyskiego;
Etap II – Komenda Powiatowa / Miejska Policji w poszczególnych powiatach 
województwa świętokrzyskiego wspólnie z terenowymi placówkami oświatowymi;
Etap III – Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Kielcach.

 
Etapy konkursu:
 
Etap I – szkolny:
 
Dla wszystkich szkół podstawowych, które przystąpiły do konkursu. Ma on na celu 
wyłonienie z każdej szkoły podstawowej – deklarującej swój udział w konkursie – 
jednej drużyny będącej reprezentantem danej szkoły w eliminacjach powiatowych.
 
Etap II – powiatowy:
 
Ma na celu wyłonienie dwóch reprezentacji z terenu działania Komendy Miejskiej 
Policji  (miasto i powiat) oraz po jednej reprezentacji z terenu działania każdej 
Komendy Powiatowej Policji.
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Etap III – finał wojewódzki.
 

3. Przebieg poszczególnych etapów konkursu:
 

Etap I - SZKOLNY:
 
1.      Przystępują do niego dzieci z klas V szkół podstawowych, które zgłosiły  akces 

wzięcia udziału w w/w konkursie. W skład drużyny wchodzi kapitan oraz dwóch 
uczestników. 
Do dnia 10 października 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego                 
i Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komend Miejskiej/Powiatowych Policji 
przyjmują zgłoszenia o uczestnictwie w konkursie.

2.    Konkurs w I etapie odbywa się na terenie szkoły. Osobą odpowiedzialną za  
przebieg jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Z chwilą zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w konkursie - dyrektor otrzyma 
regulamin konkursu. Szkoła powinna we własnym zakresie przygotować zestaw 
pytań testowych sprawdzających wiedzę uczestników z tematów określonych            
w regulaminie. Wskazane jest aby eliminacje do tego etapu - poprzedzone 
zostały zajęciami edukacyjnymi z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży.

   3.      Po zakończeniu eliminacji I etapu - do dnia 18 października 2019r. 
dyrektorzy poszczególnych szkół zgłaszają do Wydziału Ruchu Drogowego               
i Prewencji KMP/KPP po jednej trzyosobowej drużynie wraz z opiekunem (może 
nim być nauczyciel, pedagog szkolny ). 

Poinformowanie o składzie drużyny jest jednoznaczne ze  zgłoszeniem jej   
     do udziału w następnym etapie konkursu.
 

Etap II – POWIATOWY:
 

1. Do tego etapu przystępują wszystkie zwycięskie drużyny z etapu szkolnego.

2. Przed przystąpieniem do etapu powiatowego każda drużyna wykonuje w szkole 
prace plastyczną wybraną techniką (np. grafika, colage, akwarela, witraż, 
gobelin, makieta) na temat: „100-lecie Polskiej Policji - zawsze na straży 
bezpieczeństwa” Przygotowana praca podczas eliminacji powiatowych 
drużyna przedkłada komisji, która ocenia ją w skali 0-5 punktów. Ocenione i 
podpisane prace należy zabrać ze sobą na finał wojewódzki. 

3. Konkurs II etapu odbywa się na szczeblu powiatowym i powinien być 
zakończony do dnia 4 listopada 2019r.  Każda komenda organizuje rozgrywki 
w ustalonym przez siebie miejscu i czasie.

 
5. Weryfikacja wiedzy uczestników konkursu zostanie przeprowadzona                 

w dowolnej formie – uzależnionej od pomysłu i inwencji funkcjonariuszy każdej 
Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji  organizujących powyższy etap konkursu. 
Wskazana jest pomysłowość, jednak w głównej mierze nacisk powinien być 
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położony na dogłębne  sprawdzenie stanu posiadanej wiedzy i umiejętności 
wszystkich uczestników z zakresu określonego w pkt. 1 Regulaminu. Podobnie 
jak w etapie I zasady oceniania ustalają organizatorzy konkursu.

6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów 
nastąpi dogrywka, w której wezmą udział kapitanowie poszczególnych drużyn - 
rozwiązując test dodatkowy.

7. W sytuacji, kiedy kapitanowie drużyn uzyskają identyczną ilość punktów, 
komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, na podstawie pytań dodatkowych.

   8.  Bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji następuje ogłoszenie wyników.
 
   9.  W tym etapie zostają wyłonione: po dwie drużyny z rejonu Komendy Miejskiej  

oraz po jednej drużynie z rejonu każdej Komendy Powiatowej Policji woj. 
świętokrzyskiego. Zwycięskie drużyny awansują do finału wojewódzkiego.

 
Do dnia 8 listopada 2019 roku Komenda Miejska i Powiatowe Policji woj. 
świętokrzyskiego powinny przesłać do Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach dane osób zakwalifikowanych do finału 
wojewódzkiego.

 
Informacje powinny zawierać:

 
*       nazwę i dokładny adres, telefon i fax. szkoły;
*       imię i nazwisko dyrektora szkoły;
*       imię i nazwisko opiekuna drużyny;
*       imię i nazwisko uczestników, klasa;
*    adnotację o zgodzie wszystkich uczestników konkursu na przetwarzanie        

danych osobowych.

 Na finał wojewódzki  drużyny przygotowują  z zakresu profilaktyki społecznej 
opracowanie pod hasłem „Jaka jest moja szkoła – zagrożenia występujące na jej 
terenie oraz propozycje rozwiązań, mogących wpłynąć na ich ograniczenie”. 
Wskazanym jest, aby przygotowana praca wzbogacona była pracami plastycznymi 
dzieci lub dokumentacją zdjęciową (format A 4). Każda drużyna za przedłożone 
opracowanie może uzyskać 0-5 punktów. Ogłoszenie wyników nastąpi w trzecim 
etapie finału wojewódzkiego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zatrzymania i ewentualnego wykorzystania przygotowanych prac.

Ocenione i podpisane prace należy zabrać ze sobą na finał wojewódzki.  
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nie mogą naruszać 

innych praw autorskich. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs 
zostały wykonane osobiście. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, 
że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, 
w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że 
osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono 
na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków 
w zakresie opisanym w regulaminie. 
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Etap III – FINAŁ  WOJEWÓDZKI:
 

1. Finał konkursu zostanie rozegrany 15 listopada br. na Targach Kielce                       
przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach w godz. 10.00-14.00.
O terminie finału zwycięskie drużyny etapów powiatowych zostaną 
poinformowane przez jednostki terenowe Policji. 

2. Każda drużyna zakwalifikowana do finału przyjeżdża wraz ze swoim 
opiekunem  oraz zespołem  kibiców, liczącym do dwudziestu osób. Grupę 
towarzyszącą tworzą uczniowie z klasy V, zainteresowane przebiegiem 
konkursu. Dopuszcza się również możliwość łączenia kibiców z klas IV i V. 

3. Zespoły zakwalifikowane do finału wojewódzkiego – powinny przygotować 
sobie jednakowe stroje identyfikujące jej przynależność do danej szkoły 
i w takich strojach występują podczas trwania zmagań finałowych.

           
 4.  Na finał konkursu składa się:
 

a) sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu określonego w Regulaminie. 
Każda drużyna wybiera losowo swój numer startowy, wyznaczający 
jednocześnie kolejność przystępowania do poszczególnych konkurencji, bądź 
też numer zestawu pytań. Każdy zestaw zawiera pytania  testowe - za każdą 
prawidłową odpowiedź na pytanie drużyna może otrzymać 1 punkt. 
(odpowiedzialny przedstawiciel  WRD KWP w Kielcach).

b) rowerowy tor przeszkód (odpowiedzialny przedstawiciel WRD KWP 
w Kielcach).
Punktacja w skali od 0-5 punktów;

c) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (odpowiedzialny przedstawiciel  
Automobilklubu Kieleckiego).
Punktacja w skali od 0-5 punktów;

d) sprawdzian z wiedzy teoretycznej  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w gospodarstwie rolnym (odpowiedzialny przedstawiciel Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego);
Punktacja w skali od 0-5 punktów

e) konkurs zespołowy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (odpowiedzialny 
przedstawiciel WSP Kielce)
Punktacja w skali od 0-5 punktów

f) ocena nadesłanych projektów dotyczących profilaktyki społecznej – drużyna
może otrzymać 0 - 5 punktów.

 W trakcie Wojewódzkiego Finału zorganizowany zostanie równolegle konkurs na 
najlepiej kibicującą reprezentację szkoły (liczącą maksymalnie 20 osób). Ocenie 
będą podlegały:

 przestrzeganie zasad kibicowania fair-play,
 hasła, transparenty, piosenki, rymowanki itp.
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 identyfikujący wygląd drużyny kibicującej.
Punktacja 0-5 punktów. 
Najlepsza grupa kibiców zostanie nagrodzona drobnymi upominkami.

5. Ocena każdej konkurencji będzie następowała sukcesywnie po jej 
sprawdzeniu oraz zsumowaniu liczby uzyskanych punktów.

6. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie zsumowanych punktów                    
z ww. konkurencji i prac plastycznych. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe              
(I, II, III miejsce).

7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego 
niezależnych. 

8. O sposobie rozegrania ewentualnej dogrywki zadecydują organizatorzy 
konkursu.

9. Decyzje niezależnego jury są ostateczne.

U w a g a:
 

Każdy uczestnik przystępujący do finału wojewódzkiego konkursu winien 
posiadać przy sobie legitymację szkolną – potwierdzającą jego przynależność do 
klasy V szkoły podstawowej.

Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu, zaś naruszenie regulaminu w formie utrudniającej 
możliwość obiektywnej oceny poszczególnych zespołów będzie podstawą do 
wyeliminowania grupy z konkursu.

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale: Konkursy/konkursy, festiwale, 
turnieje oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Opr. 
       podinsp. Monika Wierzbicka Wydział Prewencji KWP
      asp. szt. Małgorzata Sałapa-Bazak Wydział Prewencji KWP
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