
 

 

  

 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

  

„Młodzież zapobiega pożarom” 
 

Eliminacje Gminne – Krobia, 26.02.2017 

 

REGULAMIN 
(na podstawie regulaminu OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”) 

1.Cel turnieju  
 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) 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.   

 

2. Organizatorzy  

 
Organizatorami eliminacji gminnych OTWP są: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krobi oraz Gmina Krobia.  

 

3. Uczestnicy 
 
W eliminacjach gminnych OTWP mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie gminy Krobia  

( nie muszą jednak pobierać nauki w placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia ) 

 

4. Zgłoszenia oraz termin i miejsce eliminacji 
 

Eliminacje gminne OTWP odbędą się 26 lutego, o godz. 14:00 w Zespole Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Krobi. Zgłoszenia ( na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu ), przesłać należy do 20 lutego (poniedziałek), do godziny 12:00 na adres 

zk@krobia.pl lub złożyć osobiście w biurze nr 4 Urzędu Miejskiego w Krobi ( ul. Rynek 1 ).  
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5. Forma i przebieg eliminacji gminnych 

 
Eliminacje gminne przebiegać będą w trzech grupach wiekowych – uczniowie szkół: 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w dwóch etapach. 

 

Etap I (pisemny) – test wyboru, składający się z 30 pytań ( czas: 45 minut ). Test ma na celu 

wyłonienie 5 uczestników z największą liczbą punktów, którzy awansują do etapu drugiego – 

ustnego. W przypadku, kiedy więcej niż 5 uczestników uzyska tą samą - największą liczbę 

punktów (w sytuacji remisu), losować oni będą pytania i odpowiadać na nie ustnie w dogrywce.  

Etap II (ustny) – każdy z 5 najlepszych uczestników z etapu I losuje z dostępnej puli po jednym 

zestawie pytań (3 pytania, punktowane od 0 do 2 punktów), na które odpowiada ustnie.  

Za zwycięzcę eliminacji gminnych w danej grupie wiekowej uznany zostaje zawodnik,  

który zdobył najwięcej punktów w etapie II. W przypadku remisu wygrywa osoba, która 

zdobyła więcej punktów w etapie pisemnym. Jeśli i to nie przyniesie rozwiązania, zarządzona 

zostanie dodatkowa runda pytań.  

Nad prawidłowością  przebiegu konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli 

organizatora eliminacji gminnych. Decyzje jury są ostateczne.  

Laureaci 2 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej, reprezentować będą gminę Krobia 

podczas eliminacjach powiatowych OTWP w Gostyniu.  

6. Nagrody  
 

Dla wszystkich uczestników eliminacji gminnych przewidziano dyplomy, a dla trzech 

najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej również nagrody rzeczowe.  

W ramach eliminacji gminnych przewidziano ponadto wybór najlepszego ich uczestnika, 

który za uzyskanie największej liczby punktów z części ustnej i pisemnej, otrzyma 

dyplom i nagrodę rzeczową – kamerę sportową. 

 

7. Tematyka eliminacji gminnych OTWP 

 
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 oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.  

6.  Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.  

7.  Sprzęt ratowniczo – gaśniczy.  

8.  Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.  

9.  Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  

-  budynków,  

-  lasów,  

-  zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,  

-  substancji niebezpiecznych,  



10.  Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru. 

11.  Zasady udzielania pierwszej pomocy.  

12.  Historia jednostek i druhów OSP z terenu gminy Krobia. 

 
   

7. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizator eliminacji gminnych zapewnia jego uczestnikom: 

- poczęstunek podczas turnieju, 

- ubezpieczenie ( podczas turnieju ), 

- dyplom uczestnictwa. 

2. Organizator eliminacji gminnych nie zapewnia jego uczestnikom: 

- transportu na eliminacje, 

- ubezpieczenia w drodze na oraz z eliminacji. 

3. Niepełnoletni uczestnicy turnieju winni przybyć na eliminacje gminne pod opieką 

 lub za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. 

4. Więcej informacji dotyczących turnieju uzyskać można pod numerem tel. 669 347 687. 


