
                

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu wiedzy 

z zakresu bezpieczeństwa 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest jednym z  działań w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Dobrze się czuję,  

bo zasady bezpieczeństwa znam i stosuję!” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w obszarze Porządek i bezpieczeństwo. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne. 

3. Organizator konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Upowszechnianie  i  pogłębianie  wiedzy  z  zakresu  bezpieczeństwa. 

2. Popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

3. Utrwalanie wiedzy z zakresu znajomości znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego. 

4. Promowanie właściwych zachowań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

III. Warunki udziału w konkursie: 

1. Wyrażenie przez rodziców ucznia zgody na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Sadowne do promowania działań związanych z realizacją zadania publicznego. 

2. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 15 pytań dotyczących znajomości 

przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3. Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora konkursu do dnia ….. 

4. Konkurs odbędzie się w dniu ….. o godz. … w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 

IV. Nagrody: 

1. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 

2. Drobne upominki dla uczestników konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

…….…..……………………………....... 
                                                      (miejscowość i data)       

……………………….……..…………………… 

……………………….……..…………………… 

…………………………...……………………… 

(imię i nazwisko oraz adres i nr tel. rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Oświadczamy, że: 

- wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w konkursie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 

zorganizowanym w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Dobrze się czuję, bo zasady 

bezpieczeństwa znam i stosuję!” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w obszarze Porządek i bezpieczeństwo, 

- wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku naszego 

dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne do promowania działań 

związanych z realizacją ww. zadania publicznego. 

 

 

 

…………………………………………. 
                   (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………. 

Szkoła: ……………………………………..………………………………..………………………. 

Klasa: ……………………… 

 


