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XVI Konkurs dla Dzieci i Młodzieży  

„Uczę się bezpiecznie żyć” 

Pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP  

Pani Agaty Kornhauser – Dudy (w uzgodnieniach) 

 

o tytuł Mistrza w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego  

o puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w uzgodnieniach) 

 
REGULAMIN GŁÓWNY 

 

 
Informacje wprowadzające: 

Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć” w roku 2020 za główny priorytet postrzega w 

kształtowaniu wrażliwości środowiskowej młodego człowieka. Wrażliwość ta jest 

postrzegana jako reakcja na impulsy otaczającej rzeczywistości na bazie wiedzy i 

umiejętności nabytych w trakcie przygotowań do Konkursu, a także innych inicjatyw 

realizowanych przez rożne osoby i instytucje, w tym działania w ramach i poza 

podstawami programowymi przedszkoli i szkół podstawowych. Człowiek wrażliwy 

środowiskowo nie jest obojętny na potrzebę pomocy innym ludziom i środowisku 

naturalnemu, jest też wrażliwy na swoje bezpieczeństwo oraz szeroko pojęte 

bezpieczeństwo ekologiczne.  

Bezpieczeństwo ekologiczne rozumiane jest jako prewencja i reagowanie na zagrożenia 

jakie w ekosystemie (my sami i wszyscy/wszystko co nas otacza) pochodzą ze źródeł 

naturalnych, a także tych generowanych przez człowieka. 

 

Organizatorzy Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Euroregion Nysa wspólnie z Zarządem Województwa 

Dolnośląskiego.  

Współpraca : Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Współorganizacja zostanie ustalona na bazie indywidualnych ustaleń z odpowiednimi 

podmiotami. 

 

Organizatorzy Konkursu mają prawo zaproszenia do współpracy wszystkie instytucje oraz 

osoby mogące przyczynić się do organizacji Konkursu. 

 

 

Instytucje specjalne (podmioty konsultujące merytorykę Konkursu):  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ministerstwo Zdrowia 

Ministerstwo Środowiska 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Komenda Główna Policji  

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

Koleje Dolnośląskie S.A. 

Oraz inne podmioty.  
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Komitet Organizacyjny 

 

W celu organizacji Konkursu Konwent Euroregionu Nysa powołuje Przewodniczącego 

Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Istnieje możliwość by na bazie indywidualnych ustaleń 

na poziomie danego województwa do Komitetu zostali dołączeni Współprzewodniczący.  

Współprzewodniczący otrzymują kompetencje reprezentowania swoich instytucji w zakresie  

działań dotyczących organizacji Konkursu.  

Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego uzupełniają skład Komitetu, akceptują  

Regulaminy i inne dokumenty konkursowe, oraz podejmują decyzje w kwestiach związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu.  

W warunkach gdy powołany jest jeden Przewodniczący dysponuje on kompetencjami w 

zakresie Konkursu samodzielnie, z zastrzeżeniem braku kompetencji w reprezentowaniu nie 

swojej instytucji.  

 

 

Obszar objęty Konkursem 

 

Konkurs obejmuje obszar Województw : Dolny Śląsk, Mazowieckie, a w przypadku działań 

medialnych także inne obszary. 

 

 

Uczestnictwo: 

 

Do Konkursu zapraszamy: 

➢ przedszkola,  

➢ szkoły podstawowe. 

 

 

Kategorie: 

Przedszkola i Szkoły 

Podstawowe 

Dzieci realizujące roczne przygotowanie 

przedszkolne (kategoria 0) 

konkurs drużynowy 

Szkoły Podstawowe klasy I – III konkurs drużynowy 

Szkoły Podstawowe klasy IV – VI konkurs drużynowy 

Szkoły Podstawowe klasy VII - VIII  konkurs indywidualny 

 

1.Drużyna w kategoriach: 

- dzieci (roczne przygotowanie przedszkolne), z klas: I-III , IV-VI  

składa się z 3 uczniów - reprezentantów szkoły lub przedszkola w danej kategorii wiekowej 

(placówkę reprezentuje tylko jedna drużyna z danej kategorii wiekowej) . 

2.Szkoły podstawowe w klasach VII-VIII wystawiają 1 reprezentanta swojej szkoły, który w 

Konkursie startuje indywidualnie.  

3.Wyłonienie reprezentantów/reprezentanta placówki oświatowej leży w kompetencjach tej 

placówki. Procedura wyłonienia tych reprezentantów odbywa się wewnątrz palcówki w 

ramach Etapu szkolnego.  

 

Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie : www.euroregion-nysa.eu, i następnie wysyłając go na: 

fax  : 0-75 7676470 , 7676472  
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mail : galeski@euroregion-nysa.pl 

W razie problemów technicznych prosimy o wyjaśnianie ich osobiście – telefonicznie.  

Placówka, która wysłała zgłoszenie powinna dokonać kontroli przyjęcia zgłoszenia w 

wykazie zgłoszonych placówek uaktualnianym na bieżąco na stronie www.euroregion-

nysa.eu.   

 

Etapy Konkursu: 
 

A) Etap szkolny 

Etap organizuje placówka wewnętrznie.  

W każdej kategorii szkołę lub przedszkole reprezentują w następnym etapie  zwycięzcy etapu 

szkolnego (jedna drużyna w jednej kategorii/ jeden reprezentant) 

Do kompetencji placówki należy wyłonienie swoich reprezentantów.  

Bardzo zachęcamy i zalecamy zaangażowanie całej szkoły (przedszkola) np. poprzez 

organizację mistrzostw szkoły czy szkoleń (ewakuacje itp.) oraz do współpracy z 

kompetentnymi inspekcjami, strażami i służbami. 

Etap szkolny musi zostać opisany w zgłoszeniu do Konkursu. Opis ten może być podstawą do 

zakwalifikowania placówki do etapu półfinałowego jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy 

przewidziany limit miejsc. 

Zwycięzcy etapu szkolnego mogą otrzymać tytuł „Mistrz Szkoły (Przedszkola) w 

Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego 2020”. 
 

B) Etap  półfinałowy: 

➢ jeleniogórski (euroregionalny), 

➢ legnicki, 

➢ wałbrzyski, 

➢ wrocławski, 

• etap półfinałowy organizowany jest przez Komitet Organizacyjny Konkursu, 

organizatorów głównych i współorganizatorów, 

• nagrody, dyplomy, puchary i medale zapewniają organizatorzy główni i 

współorganizatorzy, 

• do Finału Dolnośląskiego kwalifikują się laureaci trzech pierwszych miejsc w 

danej kategorii etapu półfinałowego,  

• zwycięzcy etapu półfinałowego otrzymują tytuł „Mistrz Subregionu …. w 

Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego”.  

 

C) Finał Dolnośląski, 

• finał Dolnośląski organizowany jest przez Komitet Organizacyjny Konkursu, 

organizatorów głównych i współorganizatorów, 

• nagrody, dyplomy, puchary i medale zapewniają organizatorzy główni i 

współorganizatorzy, 

• laureaci I miejsc w danej kategorii otrzymują tytuł : Mistrz Dolnego Śląska w 

Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego 2020 oraz Nagrodę Specjalną w 

postaci pucharu/statuetki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

D) Finał Mazowiecki, 

• finał Mazowiecki organizowany jest przez Komitet Organizacyjny Konkursu, 

organizatorów głównych i współorganizatorów, 

• nagrody, dyplomy, puchary i medale zapewniają organizatorzy główni i 

współorganizatorzy, 

• laureaci I miejsc w danej kategorii otrzymują tytuł : Mistrz Mazowsza w Edukacji 

dla Bezpieczeństwa Ekologicznego 2020 oraz Nagrodę Specjalną w postaci 

pucharu/statuetki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

mailto:galeski@euroregion-nysa.pl
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Cele Konkursu: 

 

 
Cel główny: 

Podnoszenie poziomu świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego 

 w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

   

Cele pośrednie:  

Celem w odniesieniu do konkursu dla dzieci i młodzieży będzie wsparcie systemu 

bezpieczeństwa środowiskowego ekosystemu poprzez kształtowanie u dzieci i młodzieży 

wrażliwości środowiskowej na bazie świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego 

w kontekście zrównoważonego rozwoju w ramach edukacji zachowań 

prośrodowiskowych wynikających z wiedzy i umiejętności oraz świadomości sytuacji 

zagrożeń nadzwyczajnych i w życiu codziennym w  kontekście zrównoważonego 

rozwoju. 

 

 

Celem będzie również podnoszenie poziomu świadomości i utrwalania kultury 

bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 

samodoskonalenia się nauczycieli oraz edukacji dzieci i młodzieży. 

Celem działań medialnych będzie podniesienie poziomu świadomości bezpieczeństwa 

ekologicznego oraz zasad zrównoważonego rozwoju u możliwie szeroki populacji kraju. 

 

Tematyka Konkursu 

 
GŁÓWNE OBSZARY : 
 

1. Bezpieczeństwo ekologiczne w ochronie obszarów cennych przyrodniczo w 

ramach aktywnego wypoczynku. 

 

2. Bezpieczeństwo ekologiczne w ochronie innych ekosystemów w warunkach 

promocji aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

3. Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo ekologiczne. 

 

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w ochronie przeciwpowodziowej. 

 

5. Promocja zdrowia i higiena oraz bezpieczeństwo własne jako element 

osobistej wrażliwości środowiskowej. 

 

6. Korzystanie z dostępności komunikacyjnej jako element świadomości 

indywidualnego wpływu na bezpieczeństwo ekologiczne. 
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7. Wykorzystywanie i ochrona środowiska w zakresie energetyki, gospodarki 

odpadami, wykorzystywania zasobów wodnych. 

 

8. Zwierzęta w domu i w lesie w osobistej wrażliwości na ochronę zwierząt i 

bezpieczeństwo własne. 

 

9. Zagrożenia ze strony środowiska naturalnego jako konsekwencja wpływu 

człowieka na ekosystem w warunkach zrównoważonego rozwoju.  

 

10. Pierwsza pomoc przedmedyczna jako świadoma postawa społeczna w 

warunkach równowagi ekosystemu. 

 

Szczegółowa tematyka Konkursu podana jest w „Założeniach Programowych” dostępnych 

na stronie internetowej Konkursu.  

Aktualizacja „Założeń Programowych” dokonywana jest przez Przewodniczących 

Komitetu Organizacyjnego. 

 

 

UWAGA : w „Założeniach Programowych” kolorem czerwonym zaznaczone są 

tematy preferowane na rok 2020. Oznacza to, że tylko z tych tematów formułowane 

będą zadania na stacjach konkursowych. Równocześnie organizatorzy zachęcają 

placówki oświatowe do korzystania z całości materiału zawartego w Założeniach. 

Założenia zostały podzielone odpowiednio do kategorii wiekowych (osobne pliki). 

 

 

Harmonogram: 

 

31.01.2020r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń / zakończenie etapów szkolnych 

 

Etapy  półfinałowe dla Dolnego Śląska: (terminy w uzgodnieniach, wymagają 

potwierdzenia) 

Półfinał jeleniogórski: 3.03.2020 r. 

Półfinał legnicki: 10.03.2020 r. 

Półfinał wałbrzyski: 17.03.2020 r. 

Półfinał wrocławski: 24.03.2020 r. 

Finał Dolnośląski :  7.04.2020 r. Uniwersytet Wrocławski  

Finał Mazowiecki : 28.04.2020 r.  (w konsultacjach) 

Zmiany terminów i harmonogramu zatwierdzane są przez Współprzewodniczących Komitetu 

Organizacyjnego i ogłaszane na stronach internetowych Konkursu.  

 

 

Nagrody: 
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Ewentualne nagrody na etapie szkolnym zapewnia placówka oświatowa,  
➢ Nagrody z ramienia organizatorów głównych oraz współorganizatorów i innych 

zaangażowanych instytucji dla placówek oraz uczestników, przewidziane są na etapach 

półfinałowych i na Finałach. 

➢ Nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy otrzymują dzieci oraz placówki oświatowe 

za zajęcie określonych miejsc na etapie półfinałowym oraz Finale. Organizatorzy 

przewidują nagrody dla wszystkich uczestników tych etapów. Organizatorzy przewidują 

rzeczowe nagrody dodatkowe.  

➢ Zwycięskie placówki w każdej z czterech kategorii otrzymają tytuł „Mistrz  w Edukacji dla 

Bezpieczeństwa Ekologicznego 2020”.  

➢ Placówki oświatowe otrzymują możliwość dokonania stosownych wpisów na 

świadectwach i innych drukach szkolnych za następujące osiągnięcia związane z udziałem 

w Konkursie „Uczę się bezpiecznie żyć”: 

➢ laureaci pierwszych trzech miejsc na półfinałach o treści „Laureat 1. (stosownie 2 i 3) 

miejsca na półfinale Konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”, tu miejscowość i data 

półfinału” , 

 (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.05.2010 w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych) 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości modyfikacji Regulaminu w zakresie nagród. 

 

Konkurs posiada następujące regulaminy: 

 

➢ Regulamin Główny,   

➢ Regulamin dla półfinałów: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego,  

Regulamin dla półfinału jeleniogórskiego jest tożsamy z regulaminem Konkursu 

Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, obejmującego strony: polską, czeską i niemiecką 

Euroregionu i mającego charakter międzynarodowy, 

➢ Regulamin Finału Dolnośląskiego. Regulamin Finału Mazowieckiego. 

 

Wykaz gmin przynależnych obszarowo do danego półfinału stanowi integralną część danego 

półfinału (dotyczy Dolnego Śląska). 

 

Dla realizacji przedsięwzięcia organizatorzy główni powołują Komitet Organizacyjny, 

którego zasady działania ustalane są przez organizatorów głównych. 

 

Organizatorzy główni zwrócą się do wielu podmiotów i osób w ramach filarów 

bezpieczeństwa (rządowego, samorządowego, pozarządowego) z prośbą o pomoc w 

organizacji Konkursu. 
 

Tryb odwoławczy: 

 
Wszelkie uwagi i odwołania powinny być zgłoszone bezpośrednio po podaniu punktacji przez 

sędziego na stacji i natychmiast  rozpatrzone w obecności sędziego głównego. Organizatorzy 

nie przewidują pisemnych odwołań od decyzji Komisji Sędziowskiej.  

Opiekun drużyny/zawodnika bezpośrednio na stacji potwierdza akceptację dla dokonanej 

oceny. Formę akceptacji uzgodnią Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 

 

Informacje dodatkowe 

 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na Konkurs. 
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Organizatorzy nie ubezpieczają od NW zawodników, opiekunów i osób towarzyszących. 

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na jednostkach delegujących. 

 

Za uczniów delegowanych na Konkurs odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez 

przedszkola i szkoły. 

 

Sędziami na stacjach będą specjaliści z danej dziedziny wiedzy objętej tematyką danego 

zadania. 


