
Regulamin 

Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
 

I Cel Turnieju 

 

1. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu 

popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, 

ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu 

wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na 

wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej 

oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

 

II Organizatorzy 

 

1. Organizatorem GTWP jest Urząd Gminy w Słupcy i Zarząd Gminny Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

III  Uczestnicy 

 

1. W GTWP uczestniczy młodzież w dwóch grupach 

I grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy I-IV) 

II grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII) 

 

IV Etapy eliminacji 

 

1. Na szczeblu szkoły następuje  wyłonienie w drodze eliminacji po jednym zawodniku z 

każdej grupy wiekowej do eliminacji szczebla gminnego.  

 

2. Na szczeblu gminy następuje wyłonienie w drodze eliminacji po jednym zawodniku z 

każdej grupy wiekowej do eliminacji szczebla powiatowego.  

 

V Jury 

 

1. Jury na szczeblu gminy składa się z nauczycieli/przedstawicieli po jednym z każdej szkoły, 

których uczniowie biorą udział w konkursie. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego  

oraz sekretarza. 

 

2. Zadania jury: 

− ocena odpowiedzi i ustalenie wyników eliminacji – podanie prawidłowych odpowiedzi na 

pytania turniejowe 

− sporządzenie protokołu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w 

danych grupach. 

− W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników eliminacji od 

miejsca I do III , należy przeprowadzić dogrywkę w celu wyłonienia jednego zwycięzcy. 

Dogrywka organizowana jest w formie ustnej. 

− Orzeczenia jury są ostateczne. 

 

 

 

 

 



VI Zasady punktacji 

 

1. eliminacje pisemne (testowe) -0 lub 1 punkt 

2. eliminacje ustne – 0 lub 1 punkt 

 

VII Nagrody 

 

1. Nagrody dla uczestników fundują organizatorzy Turnieju 

 

VIII Zakres tematyczny Turnieju 

 

1. Tradycja i historia straży pożarnych 

2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa 

3  Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej 

4  Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku 

5  Przyczyny i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 

6 Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej 

7 Sprzęt ratowniczo-gaśniczy 

8 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe 

9 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

-budynków 

-lasów 

-zbiorów, transportu i składowa palnych płodów rolnych 

- substancji niebezpiecznych 

10 Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru 

11 zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 

IX Dokumentacja 

 

1. Protokół z posiedzenia jury jest dokumentem stwierdzającym fakt przeprowadzenia 

eliminacji zgodnie z regulaminem i wyłonienie zwycięzców do następnego etapu Turnieju. 

Jeden egzemplarz protokołu  z dwóch wypełnionych i podpisanych przez przewodniczącego 

i członków jury podlega przekazaniu do instancji wyższego szczebla organizacyjnego (zał. 

Nr1) 

2. Karta uczestnictwa Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest zasadniczym 

dokumentem identyfikacyjnym o zakwalifikowaniu się uczestnika do następnego Turnieju. 

Jeden egzemplarz karty uczestnictwa  podlega przekazaniu do instancji wyższego szczebla 

organizacyjnego 

3. Lista uczestników Turnieju (imię i nazwisko) oraz  opiekuna (imię i nazwisko)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 



 P R O T O K O Ł 
 

z posiedzenia jury eliminacji ............................................... 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

w .............................................. 

 

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji 

........................................... w składzie: 

 

1. ..........................................................................  - Przewodniczący 

2. ..........................................................................  - Sekretarz 

3. ..........................................................................  - członek 

4. ..........................................................................  - członek 

5. ..........................................................................  - członek 

 

po dokonaniu oceny prac pisemnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się 

następująco:  ..............................................: 

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) kl. I-IV 

1. ........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

2. ........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

3. ........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

4. ........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

5. ........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe) kl. V-VII 

1. .........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

2. .........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

3. .........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

4. .........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

5. .........................................................  - ...........................  - ................pkt. 

 

 

 

 



W wyniku dogrywki kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) kl. I-IV 

1. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

2. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

3. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

4. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

5. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe) kl. V-VII 

1. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

2. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

3. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

4. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

5. .........................................................   - ........................... - .................pkt. 

 

Podpisy jury 

1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 

4. ................................. 

5. ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

KARTA UCZESTNIKÓW 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

Komitet Organizacyjny OTWP stwierdza na podstawie protokołu jury, że następujący uczestnicy zakwalifikowali się do eliminacji 

......................................... Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: 

         Grupa wiekowa             I grupa                 I grupa    
Dane personalne          Szkoła podstawaowa              Szkoła podstawowa  

Imię i nazwisko 
 

   

Data urodzenia 
 

   

Adres zamieszkania 
Miejscowość 
Gmina, Powiat 
Województwo 

   

 
Nazwa i adres szkoły 

 
 
 

  

Imię i nazwisko, zawód,           
miejsce pracy i adres  
osoby przygotowującej 
zawodnika do Turnieju. 

 
 
 
 

  

 

                                                     Podpisy członków komisji: 

1. .................................................................. 

2. .................................................................. 

3. .................................................................. 

4. .................................................................. 

......................................., dnia..............................                                                                       5. ................................................................. 
 



 
 
Załącznik nr 3 

KARTA UCZESTNIKÓW 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

Komitet Organizacyjny OTWP stwierdza na podstawie protokołu jury, że następujący uczestnicy zakwalifikowali się do eliminacji 

......................................... Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: 

         Grupa wiekowa             I grupa                 II grupa    
Dane personalne             

Imię i nazwisko 
 

   

Data urodzenia 
 

   

Adres zamieszkania 
Miejscowość 
Gmina, Powiat 
Województwo 

   

 
Nazwa i adres szkoły 

 
 
 

  

Imię i nazwisko, zawód,           
miejsce pracy i adres  
osoby przygotowującej 
zawodnika do Turnieju. 

 
 
 
 

  

 

                                                     Podpisy członków komisji: 

1. .................................................................. 

2. .................................................................. 

3. .................................................................. 

4. .................................................................. 

......................................., dnia..............................                                                              5. ..................................................................



Załącznik nr 4 

 

 

Lista uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

 Imię i nazwisko 

dziecka 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   


