ZATWIERDZAM
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ZAINSTALUJ CZUJKĘ W DOMU”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu
dla dzieci i młodzieży o charakterze prewencyjno-edukacyjnym „Zainstaluj czujkę w domu”,
zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem „Konkursu” jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
4. Zgłoszenia dokonuje opiekun dziecka, które bierze udział w Konkursie (nauczyciel,
wychowawca, pedagog szkolny).
5. Głównym celem Konkursu jest uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z tlenkiem
węgla.
II.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs jest jednoetapowy, indywidualny i otwarty dla uczniów szkól podstawowych,
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2. Rozwiązania na arkuszach zadań mogą być wysyłane pojedynczo oraz grupowo
(jedna przesyłka).
3. Wśród poprawnie nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowanych troje zwycięzców
z każdej grup:
a)
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
b)
uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz gimnazjum
c)
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
III.

WARUNKI KONKURSU

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest poprawne rozwiązanie zadań.
2. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do Regulaminu.
3. Regulamin, wzór Karty zgłoszeniowej oraz arkusze zadań dostępne są na stronie internetowej
www.kppsp.inowroclaw.pl
4. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej, ul. Poznańska 133, 88-100 Inowrocław lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem
„Konkurs dla dzieci i młodzieży „Zainstaluj czujkę w domu”.
5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 14 grudnia 2018 r.
(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi poprzez losowania arkuszy z poprawnie rozwiązanymi
zadaniami 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu.
7. Informacje o laureatach zamieszczona zostanie 19 grudnia 2018 r. na stronie internetowej
www.kppsp.inowroclaw.pl
8. Nagrodami w Konkursie będą: czujniki tlenku węgla, książki, gadżety elektroniczne;
9. Nagrody zostaną wręczone 21 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 133.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w sekcji organizacyjno-kadrowej
pod numerami telefonów: 52 357 50 21 w. 237 lub 225.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Karta zgłoszeniowa
Arkusz zadań dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
Arkusz zadań dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i gimnazjum
Arkusz zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

