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Regulamin Gliwickiego Konkursu „BEZPIECZNA WIOSNA 2018” 
- II Etap, konkurs wiedzy

1. Miejsce  –  etap  II:  Przedszkole  Miejskie  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  21,
ul. Górnych Wałów 19, 44 – 100 Gliwice.

2. Termin: 20.04.2018r, godz. 9.30

3.  Uczestnicy: Uczestnikami II  etapu konkursu są przedszkola, które spełniły warunki
dotyczące etapu I zawarte w ogólnym regulaminie. W II etapie konkursu biorą udział
zespoły 3 – osobowe, dzieci w wieku 5 – 6 lat.

4. Cele konkursu:

4.1. Utrwalenie  wiedzy  ma  temat  zasad  bezpieczeństwa  podczas  zabawy  w  domu,
przedszkolu  i  na  placu  zabaw;                             
4.2.  Sprawdzenie  wiedzy  przedszkolaków  z  zakresu  bezpiecznego  poruszania  się  po
drogach  i  odpowiedniego  zachowania  się  w  różnych  sytuacjach.          
4.3. Promowanie bezpiecznego stylu życia.

5. Zasady II etapu konkursu wiedzy:

5.1. Podczas wykonywanych zadań uczestnicy powinni się wykazać wiedzą z zakresu:

5.1.1.  Zachowania  się  w  różnych  sytuacjach  np.  w  stosunku  do  obcych  ludzi  oraz
zwierząt;
-  Podstawowych  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy  i  znajomości  numerów
alarmowych;
- Bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i poza nim np. nie zażywamy samodzielnie
leków,  nie  bawimy  się  sprzętami  podłączonymi  do  prądu  itp.
- Znajomości podstawowych znaków drogowych oraz bezpiecznego poruszania się po
drodze.
-  Treści  zawarte  w  „Dekalogu  bezpiecznego  spędzania  czasu  wolnego  w  domu,
przedszkolu i na podwórku” załączony do ogólnego regulaminu konkursu.

6. Forma oceny:

6.1. Punktacja zostanie zamieszczona na tablicy, uczestnicy z każde wykonane zadanie 
otrzymują odpowiednio 3, 2 lub 1 punktów, po wykonaniu wszystkich zadań zostanie 
zliczona suma punktów uzyskanych przez każdy z zespołów. 
6.2.  Nad  prawidłowym  przebiegiem  konkursu  czuwa  Jury  w  składzie:  dyrektor
Przedszkola Miejskiego z OI nr 21 – mgr Izabela Truszkowska –Bodyńska, dyrektor ZPM
nr 2 – mgr Mariola Jugowiec oraz Zastępca Komendanta KP III  Gliwice nadkom. mgr
Dariusz  Fuks,  które  wyłoni  5  najlepszych  zespołów,  zakwalifkowanych  do  etapu  III
konkursu.

7. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród: 

7.1.  Po  rozstrzygnięciu  konkursu  plastycznego  lista  laureatów  i  przedszkoli
zakwalifkowanych  do  II  etapu  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.gliwice.slaska.policja.gov.pl. 
7.2.  Wychowawcy  z  przedszkoli  zostaną  powiadomieni  o  zakwalifkowaniu  się  do  II
etapu telefonicznie



7.3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu III etapu na terenie Hali
OSIR Gliwice.
7.4.  O  dokładnym  terminie  II  i  III  etapu  zostaną  poinformowani  wychowawcy
telefonicznie.
7.5.  Wysyłając  zgłoszenie  do  konkursu  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie
swoich danych do celów konkursu. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania
wyników oraz zdjęć na stronach internetowych.
8.2.  Regulamin  znajduje  się  do  wglądu  na  stronie  internetowej
www.gliwice.slaska.policja.gov.pl
8.3.  Wszelkie  pytania  i  uwagi  można  kierować  na  adres  e-mail:
mateusz.piorkowski@gliwice.ka.policja.gov.pl. 
8.4.  Złamanie  ustaleń  Regulaminu  konkursu  przez  Uczestnika  może  oznaczać  jego
wykluczenie z uczestnictwa w konkursie. 
8.5.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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