
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Targowa 29                                                                          tel./fax (034) 
324-14-11, 324-48-39
www.targowa.edu.pl     zsme@edukacja.czestochowa.pl                                                              
NIP 949-03-63-682

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy i Sprawności Wojskowej
                   „Stań w szranki z Pułaskim”

                     pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
                   i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie

Cele konkursu
• poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

     • propagowanie zasad działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
• rozwijanie zainteresowań służbami mundurowymi,
• kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
Termin 
Konkurs  odbędzie  się  20  marca  2019  roku  o  godzinie  9.30 w  Zespole  Szkół  Mechaniczno  -
Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29 w Częstochowie.
Regulamin
1. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  klas   III  gimnazjów  oraz  klas  VII  i  VIII  szkół

podstawowych z Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą, faksem lub e-mailem  do dnia 15 marca 2019

roku zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział
dziecka w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu                        
oraz upublicznienie wizerunku na stronie internetowej organizatora i w mediach.

3. Każda  szkoła  może  zgłosić  jedną  czteroosobową  drużynę  chłopców.  Dopuszcza  się  udział
dziewcząt, przy czym będą one oceniane według zasad ogólnych.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie w formie:
 zadania praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 sprawnościowego toru przeszkód (prosimy o przyniesienie strojów gimnastycznych),
 strzelania na symulatorze strzeleckim.

5.  Rodzaje zadań praktycznych,  schemat  sprawnościowego toru przeszkód,  zasady punktowania
oraz karta uczestnictwa i oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica / opiekuna prawnego znajdują
się na stronie internetowej szkoły www.targowa.edu.pl .

6.  Oceny sędziowskiej i podsumowania punktacji dokona jury powołane przez organizatora.
7.  W konkursie obowiązuje klasyfikacja  zespołowa.
8.  Wynik drużyny stanowi suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników             za

zadanie praktyczne, sprawnościowy tor przeszkód i strzelanie na symulatorze strzeleckim.
9. Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Katowicach.
10. Laureaci  trzech  pierwszych  miejsc  w klasyfikacji  zespołowej  otrzymają  dyplomy drużynowe

i indywidualne, nagrody rzeczowe oraz zaświadczenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                                   
                                                                                                                     

http://www.targowa.edu.pl/www/
mailto:zsme@edukacja.czestochowa.pl
http://www.targowa.edu.pl/

