REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

I.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska-Świat z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 30,
o numerze KRS: 0000111900.

II.

Adresatem konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych.

III. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:
1.

Eliminacje (etap wewnątrzszkolny) – szkoły organizują we własnym zakresie na podstawie pytań
(test wyboru) dostarczonych przez Organizatora - eliminacje wewnątrzszkolne mogą odbywać się
do dnia 30.04.2015 r.
a.

Test wyboru dostarczony zostanie szkole biorącej udział w konkursie przez Organizatora
i powinien zostać skopiowany przez szkołę w odpowiedniej ilości egzemplarzy,
w zależności od liczby uczniów uczestniczących w konkursie (dla całej klasy).

b.

Do testu dołączony zostanie klucz odpowiedzi dla nauczycieli prowadzących eliminacje.

c.

W eliminacjach uczniowie biorą udział indywidualnie.

d.

Dwóch uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów utworzą
zespół reprezentujący szkołę w finale.

e.

Każda szkoła może wyłonić jeden zespół.

f.

Szkoły przesyłają informację Organizatorowi o wyłonieniu zespołu do dania 08.05.2015 r.
na adres mailowy: stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl

2.

Finał (etap międzyszkolny) odbędzie się w dniu 22.05.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie
organizatora: Stowarzyszenie Polska-Świat, przy ul. Legionów 30.
a.

Finaliści (dwuosobowe zespoły) pod opieką nauczyciela stawią się 22 maja 2015 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie organizatora: Stowarzyszenie Polska-Świat w Bielsku-Białej
przy ul. Legionów 30, gdzie odbędzie się finał konkursu, podczas którego wyłonieni
zostaną zwycięzcy konkursu.

IV. Oficjalne zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas ceremoniału otwarcia XIV Zawodów
sportowo-obronnych „Sprawni jak kadeci” w dniu 29 maja 2015 r. godz. 9:00 na terenie poligonu 18 bbp
przy ul. Przedwiośnia w Bielsku-Białej (dojazd od ul. Bystrzańskiej).
V.

Pytania konkursowe w formie testu wyboru obejmują zakres wiedzy z przedmiotu Edukacja dla
bezpieczeństwa dla szkół gimnazjalnych.

VI. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
VII. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres

stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl
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