Regulamin konkursu
„Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”
§1
Organizatorem konkursu jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie,
ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
§2
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych w roku szkolnym
2017/2018.
2. Organizator informuje o konkursie dyrektorów szkół podstawowych, które
współpracowały lub współpracują z Organizatorem w latach szkolnych 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 oraz udostępnia im treść niniejszego Regulaminu,
w celu zapoznania uczniów i ich rodziców lub opiekunów z zasadami konkurencji.
§3
Celem konkursu jest:
1) propagowanie bezpieczeństwa na drodze,
2) upowszechnianie bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń,
3) opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej,
4) utrwalenie wiedzy na temat roli i zadań straży miejskiej.
§4
1. Dyrektorzy szkół podstawowych, zainteresowani udziałem uczniów w konkursie, powinni
do dnia 15 grudnia 2017 roku, przekazać Organizatorowi wypełnioną kartę zgłoszeń
oraz oświadczenie dostarczone wcześniej przez Organizatora, zgodne ze wzorem
określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Przekazanie do Organizatora w terminie określonym w ust. 1, prawidłowo wypełnionych
kart zgłoszeń oraz oświadczeń dwójki uczniów ze szkoły, jest jednoznaczne ze
zgłoszeniem drużyny do konkursu.
§5
Etapy
1. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
1) etap pierwszy (szkolny) – nauczyciele typują spośród uczniów jedną, dwuosobową
drużynę reprezentującą daną placówkę,
2) etap drugi – wytypowane drużyny przystąpią do napisania w czasie 45 minut, testu
jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Testy zostaną sprawdzone przez
Organizatora,
3) etap trzeci – biorą w nim udział wyłącznie drużyny, które uzyskały największą liczbę
punktów spośród szkół z danej dzielnicy. Etap trzeci składa się z:
a) oceny przygotowanej pracy plastycznej. Dyrektor szkoły podstawowej przekaże
Organizatorowi wcześniej przygotowaną przez drużynę pracę plastyczną na temat:
„Bezpiecznie na drodze ze Strażą Miejską” - praca płaska, wykonana dowolną

metodą (farby, flamastry, kredki, wydzieranki lub wycinanki) w formacie B2
– 50/70, podpisana z tyłu imieniem i nazwiskiem, oraz numerem szkoły. Prace
nie będą zwracane uczestnikom konkursu,
b) prezentacja sposobów udzielania pierwszej pomocy, oraz prawidłowy przejazd
rowerem po terenie Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD).
2. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Komisja, złożona z osób wskazanych
przez Organizatora.
3. Niesamodzielne rozwiązywanie testu przez drużynę jest podstawą do dyskwalifikacji.
Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja konkursu.
§6
Zasady punktacji
1. Za prawidłowe rozwiązanie testu, drużyna uzyskuje 30 punktów.
2. Do etapu trzeciego przechodzą drużyny, które w swojej dzielnicy uzyskały najwyższą
liczbę punktów.
3. Za każdą z konkurencji w etapie trzecim, drużyna może uzyskać maksymalnie po
3 punkty.
4. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w konkursie wynosi 39.
§7
Terminy
1. W celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz zapewnienia opieki uczniom
z drużyny przez dyrektorów szkół podstawowych, Organizator informuje o terminach
rozgrywania poszczególnych etapów:
1) etap pierwszy - zgłoszenie szkoły do konkursu, przesłane na adres Organizatora
wskazany w § 1 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Referat Promocji, pok. 309”
– do dnia 15 grudnia 2017 roku, (decyduje data stempla pocztowego),
2) etap drugi – test wiedzy, który odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku. Ogłoszenie
wyników testu nastąpi do dnia 15 lutego 2018 roku. Informacje zostaną przesłane na
podany w zgłoszeniu adres e-mail,
3) etap trzeci - ocena pracy plastycznej, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz MRD
a) do dnia 9 marca 2018 roku, dostarczenie pracy plastycznej do siedziby Straży
Miejskiej m.st. Warszawy,
b) w dniu 15 marca 2018 roku, odbędzie się konkurencja polegająca na prezentacji
sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowy
przejazd rowerem w Miasteczku Ruchu Drogowego,
2. W dniu 12 kwietnia 2018 roku, nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
3. Organizator zobowiązuje się przesłać zagadnienia będące przedmiotem konkursu,
najpóźniej do dnia 5 stycznia 2018 roku, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub
bezpośrednio do sekretariatu szkoły.
4. Organizator poinformuje dyrektorów szkół podstawowych o miejscu rozgrywania etapu
drugiego, prezentacji sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz
wręczenia nagród, co najmniej na tydzień przed terminami wskazanymi w ust. 1.

§8
Postanowienie końcowe
1. Osobami do kontaktu w sprawie konkursu ze strony Organizatora są: st. insp. Agnieszka
Dasiak e-mail: agnieszka.dasiak@strazmiejska.waw.pl tel. kom: 723 986 143,
st. insp. Dariusz Knyt e-mail: dariusz.knyt@strazmiejska.waw.pl tel. kom: 723 986 149,
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureacie, a także zdjęć z konkursu oraz prac konkursowych w materiałach
promocyjnych Organizatora.
3. Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzygnie Organizator.
4. Po zakończeniu konkursu, nastąpi wręczenie nagród rzeczowych laureatom I, II i III
miejsca.

