„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2018”
w ramach akcji
„Kręci mnie bezpieczeństwo”
XIII Edycja
REGULAMIN
KONKURSU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
ORAZ
WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
I. ORGANIZATORZY KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
Łódzka Grupa Wojewódzka IPA
CEL KONKURSU

1. Popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów
prawa.
2. Utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz
w ruchu drogowym.
3. Propagowanie zasady fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz
w trakcie kibicowania.
4. Integracja środowisk lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu
wolnego uczniom szkół podstawowych.
5. Kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.
III. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Konkurs zwany dalej „Konkursem wiedzy i sprawności”
organizowany jest dla uczniów klas drugich szkół podstawowych
województwa łódzkiego.
2. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w sportowych zajęciach sprawnościowych potwierdzony
pisemną zgodą rodziców, bądź opiekunów na udział dziecka
w konkursie oraz pisemna zgoda rodziców dotycząca przetwarzania
danych osobowych na poczet konkursu
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3. Konkurs ma charakter etapowy:
Etap I – szkolny,
Etap II - powiatowy,
Etap III – wojewódzki (finał konkursu).
Reprezentacja szkoły składająca się z dziewczynki i chłopca
przystępująca do eliminacji powiatowych i wojewódzkich musi
posiadać
nauczyciela-opiekuna,
który
przedłoży
wymagane
potwierdzenia Komisjom Konkursowym i będzie sprawował pieczę
nad drużyną.
4. Organizatorami konkursu na poszczególnych poziomach są:
Etap I – szkoły podstawowe województwa łódzkiego,
Etap II – Komenda Powiatowa / Miejska Policji w poszczególnych
powiatach województwa Łódzkiego wspólnie z terenowymi
placówkami oświatowymi,
Etap III – Wydział Prewencji KWP w Łodzi.
5. Na każdym etapie należy powołać Komisję Konkursową
Zadania Komisji:
a. ustalenie terminu przeprowadzenia eliminacji
b. opracowanie pisemnych pytań testowych
c. powołanie Sędziego Głównego konkursu
Zadania Sędziego Głównego:
 przeprowadzenie odprawy dla opiekunów i uczestników
 omówienie
przebiegu
i
zasad
poszczególnych
konkurencji oraz punktacji
 nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji
 rozstrzyganie spraw spornych, odwołań, protestów
zgłaszanych w trakcie trwania danej konkurencji
 ogłoszenie komunikatu z wynikami końcowymi etapu
d. zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji
e. zapewnienie opieki medycznej podczas trwania zawodów
sportowych
f. sporządzenie sprawozdania z przebiegu danego etapu
konkursu
oraz
zgłoszenie
zwycięskiej
pary
dzieci
do organizatora wyższego szczebla.
IV.

PRZEBIEG ELIMINACJI I FINAŁU – zalecenia szczegółowe

1. W eliminacjach szkolnych uczestniczą uczniowie klas II szkół
podstawowych, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie.
Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
2. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są dwuosobowe drużyny
danej szkoły – dziewczynka i chłopiec. Wyłoniona para
reprezentować będzie szkołę w dalszych etapach konkursu.
3. W finale wojewódzkim w listopadzie 2018 roku uczestniczą ci sami
uczniowie, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych i powiatowych
4. Test wiedzy rozwiązywany jest wspólnie przez członków
drużyny.
Test
sprawności
fizycznej
wykonywany
jest
indywidualnie.
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5. Test Wiedzy:
 Testy opracowują we własnym zakresie Komisje Konkursowe
danego etapu konkursu.
 Test wiedzy na każdym etapie konkursu powinien składać się
z 15 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.
bezpieczeństwa ogólnego dzieci oraz w ruchu drogowym.
Pytania testowe powinny składać się z 3 wariantów odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawidłowa
(test jednokrotnego
wyboru).
 Odpowiedź prawidłowa to 1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa lub
jej brak – 0 punktów.
 Podczas rozwiązywania testów, właściwą odpowiedź zakreśla się
kółkiem. W przypadku pomyłki – omyłkową odpowiedź przekreśla
się znakiem „X” i ponownie zakreśla się kółkiem prawidłową
odpowiedź.
 Czas trwania testu 30 minut.
6. Test sprawności fizycznej - zadania sprawnościowe dotyczące toru
przeszkód w poszczególnych etapach konkursu określa załącznik
nr 1 do regulaminu Konkursu.
7. W eliminacjach powiatowych
konkursu biorą udział najlepsze
drużyny szkół podstawowych, które zajęły pierwsze miejsca
w eliminacjach szkolnych.
8. W eliminacjach wojewódzkich konkursu biorą udział drużyny szkół
podstawowych, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach
powiatowych.
9. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów po ich
zsumowaniu z testu wiedzy oraz testu sprawności –
o
zwycięstwie drużyny decyduje ilość punktów z testu wiedzy. Jeśli i
wtedy drużyny będą miały identyczną liczbę punktów o kolejności
miejsc decyduje wynik uzyskany po rozwiązaniu dodatkowego testu
wiedzy o bezpieczeństwie (tzw. dogrywki).
10.Warunkiem przystąpienia do eliminacji powiatowych jest złożenie
pisemnego zgłoszenia drużyny wraz z opiekunem według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 Obowiązek pisemnego zgłoszenia
drużyn do eliminacji powiatowych oraz wojewódzkich spoczywa na
komisjach konkursowych danego etapu. Druk zgłoszenia do etapu
wojewódzkiego – załącznik nr 4.
11. Uczestnicy kolejnych etapów konkursu, pozostający pod opieką
nauczyciela – opiekuna muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
 legitymację szkolną
 pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w konkursie, potwierdzającą brak przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w
zajęciach sportowych
(załącznik nr 5)
12. W trakcie Wojewódzkiego Finału zorganizowany zostanie
równolegle konkurs „Super Kibice” na najlepiej kibicującą
reprezentację szkoły (liczącą maksymalnie 30 osób).
Regulamin i warunki uczestnictwa tego konkursu stanowi
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załącznik nr 2.
Ocenie będą podlegały:
przestrzeganie zasady kibicowania fair-play,
hasła, transparenty, piosenki, rymowanki,
identyfikujący wygląd drużyny kibicującej
zaangażowanie w kibicowanie nie tylko swojej drużynie

V. TERMINY
1. Eliminacje I etapuszkolne zakończą się w poszczególnych
szkołach podstawowych do dnia 12 października 2018r.
2. Eliminacje II etapu - powiatowe zostaną zorganizowane do dnia
9 listopada 2018r.
3. Termin zgłaszania drużyn do Finału Wojewódzkiego upływa
z dniem 14 listopada 2018 r.
4. Finał wojewódzki będzie przeprowadzony w dniu 16 listopada
2018 r.
VI.

NAGRODY

1. Etap I szkolny – dyplomy okolicznościowe Dyrekcji Szkół
2. Etap II powiatowy – dyplomy za zajęcie miejsc od I do III (inne
nagrody według uznania i możliwości poszczególnych Komend
Powiatowych / Miejskich Policji oraz jednostek samorządu
terytorialnego i placówek oświatowych)
3. Etap III wojewódzki – finał konkursu



4.

puchary Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi dla
szkół, których drużyny zdobyły miejsca od I do III
dyplomy
nagrody rzeczowe – dla drużyn za zajęcie miejsc od I do III
ufundowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Konkurs „Super Kibice 2018”


VII.

nagrody rzeczowe oraz puchar dla najlepiej kibicującej grupy
ufundowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

Przewodniczący – mł. insp. Jarosław Janus – Naczelnik Wydziału Prewencji
KWP w Łodzi
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Sędzia Główny – podinsp. Radosław Malanowski – Kierownik Sekcji II
Wydziału Prewencji KWP w Łodzi
Kierownik komisji konkursowej – st. asp. Grzegorz Mikołajczyk –
asystent Wydziału Prewencji KWP w Łodzi
Członkowie:
mł.asp. Anna Kornacka - Wydział Prewencji KWP w Łodzi
asp. szt. Małgorzata Zdulska - Wydział Prewencji KWP w Łodzi
VIII.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

INFORMACJE
OSOBOWYCH

DOTYCZĄCE

OCHRONY

DANYCH

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, kod 91-048.
Dane
kontaktowe
Inspektora
Ochrony
Danych
(IOD)
–
iod@ld.policja.gov.pl
Dane osobowe Uczestników Konkursów oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych/nauczycieli-opiekunów będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia
Konkursów,
wyłonienia
zwycięzców
oraz
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Zakres danych
określają formularze zgłoszeniowe do Konkursów.
Dane osobowe Uczestników Konkursów oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych/nauczycieli - opiekunów będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie uzyskanej zgody
rodzica/opiekuna prawnego wyrażonej poprzez przystąpienie do
konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursów ma prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursach.
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursów/ nauczyciel - opiekun
w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do
dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, Rodzicowi/opiekunowi prawnemu/nauczycielowiopiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator przekazuje dane osobowe współorganizatorom
Konkursu.

5

10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw
oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz
Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
12. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
13. Zgłoszenia uzyskane w etapie eliminacji powiatowych będą
zarchiwizowane przez jednostki powiatowe i miejskie Policji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wizerunek osób biorących udział w danym Konkursie może zostać
utrwalony,
a
następnie
rozpowszechniony
dla
celów
dokumentacyjnych,
sprawozdawczych
i
informacyjnych
(niekomercyjnych) na stronach internetowych organizatorów.
2. Uczestnik
(rodzić/opiekun
prawny,
nauczyciel-opiekun),
przystępując
do
udziału
w
danym
Konkursie
akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża
zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika w celach
wskazanych powyżej bez prawa do wynagrodzenia
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie
z przyczyn koniecznych;
4. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników
eliminacji wszystkich konkursu.
5. Wyniki poszczególnych konkurencji finału są ogłaszane na tablicy
wyników lub ustnie na podstawie protokołu sporządzonego przez
Kierownika Komisji Konkursowej.
6. Kolejność przystępowania drużyn do pokonywania sprawnościowego
toru przeszkód określa Komisja Konkursowa.
7. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych
upoważniony jest Sędzia Główny Konkursu.
8. Protesty mogą być zgłaszane w czasie trwania danego etapu
Konkursu przez opiekuna drużyny do Sędziego Głównego
(najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji
i podaniu wyników), który ogłasza werdykt ostateczny.
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9. Ogłoszony przez Sędziego (po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu
ewentualnych protestów) wynik końcowy danego etapu eliminacji
jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
10. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego
regulaminu (w zakresie zmagań konkursowych), do ustalenia
obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
11. Sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu
zapewnia właściwa Komisja Konkursowa.
12. Udział ucznia w finale powiatowym i wojewódzkim konkursu
powinien być odnotowany jako osiągnięcie na jego świadectwie
szkolnym.
13. Drużyny przyjeżdżają na finał konkursu na własny koszt.
14. W ramach finałów powiatowych i etapu wojewódzkiego zostaną
zaangażowani terenowi dzielnicowi, którzy podczas eliminacji będą
przedstawieni celem bliższego poznania i oswojenia dzieci
z funkcjonariuszem Policji oraz wskazania go jako osoby godnej
zaufania, do której można się zwrócić o pomoc.
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