
 
 

 
Harmęże, 25 maja 2022 r. 

 

 

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji gminnego 

konkursu pod hasłem: 

 

„Pan Policjant się cieszy, kiedy jestem czujnym 

pieszym” 
 

 

 

Konkurs organizowany jest przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Oświęcimiu                                                

i Dyrektorem Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezince. 

 

Adresaci:  

 dzieci 6 – letnich z oddziałów przedszkolnych; 

 uczniowie klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim. 

 

CELE KONKURSU: 

- wdrażanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; 

- rozwijanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego oraz 

motoryzacją; 

- rozbudzanie zainteresowań  i zdolności uczestników; 

- utrwalenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego; 

     -     rozwijanie fantazji i pomysłowości. 

 

TEMATYKA KONKURSU: 

- elementy drogi ( ulicy); 

- znaczenie i sposoby kierowania ruchem drogowym; 

- podstawowe zasady ruchu drogowego, z szczególnym zwróceniem uwagi na 

bezpieczeństwo pieszych; 

- podstawowe znaki drogowe, a zwłaszcza te zapewniające bezpieczeństwo i prawidłowe 

poruszanie się pieszych; 

- sygnały świetlne ( sygnalizatory z sygnałami tylko dla pieszych, sygnalizatory do 

kierowania ruchem); 

- podstawowe typy środków komunikacji w mieście i na wsi; 

- skutki organizowania zabaw na drodze lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie; 



- kulturalne i bezpieczne zachowanie się wobec innych uczestników ruchu drogowego: 

pieszych, kierujących pojazdami i pasażerów; 

- poszanowanie środków komunikacji publicznej, urządzeń, znaków i sygnałów 

drogowych; 

- dbałość o ład i porządek na drogach, przystankach i środkach komunikacji publicznej; 

- podstawowe środki transportu pasażerskiego i towarowego na lądzie, wodzie i 

powietrzu. 

 

 

REGULAMIN : 

Każda placówka może wytypować 2 uczestników. 

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

1. Sprawdzenie wiadomości teoretycznych w formie zagadek, rebusów, puzzli, zadań 

graficznych itp. 

2. Pokonanie na hulajnodze toru przeszkód. 

 

Zgłoszenie ( załącznik nr 2) prosimy wysłać w formie skanu, zdjęcia na adres meilowy: 

sekretzsph@wp.pl ( z dopiskiem Pan Policjant) w nieprzekraczalnym terminie do 3.06.2022r. 

 

Konkurs odbędzie się dnia 14.06.2022r. o godzinie 9:30 w budynku Domu Ludowego                             

w Harmężach. Prosimy, by nauczyciele, opiekunowie uczestników dostarczyli w dniu konkursu 

zgodę rodziców/ prawnych opiekunów ( załącznik nr 1). 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, a nauczyciele podziękowania 

za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. 

Dla uczestników i opiekunów przewidziano słodki poczęstunek. 

Nad prawidłowym przebieg konkursu czuwać będzie komisja konkursowa. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

Dyrektor ZSP w Harmężach wraz z organizatorami 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:sekretzsph@wp.pl


Załącznik nr 1 

 

 ZGODA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego

 dziecka 

............................................................................ (imię i nazwisko) zawartych w
 formularzu 

zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w „Gminnym konkursie Pan Policjant się cieszy kiedy 

jestem czujnym pieszym”.  
Zebrane przez nas dane osobowe konieczne są do sporządzenia ewidencji osób 
uczestniczących w konkursie i dla jego przeprowadzenia.  
Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia konkursu dla dzieci w dniu 14.06.2022r. w Harmężach k. 

Oświęcimia. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres od czasu zgłoszenia do zakończenia konkursu i po tym czasie zostaną 
zniszczone.   

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, że:  
Administratorem danych osobowych jest:  
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH ul. Borowskiego 30, 32 -600 Oświęcim reprezentowany 
przez Dyrektora Bartłomieja Karolus, kontakt: e-mail zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl, tel. (033) 843 09 
55  
Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych iod@kancelariapaliwoda.pl 

Celem przetwarzania jest 
Gminny Konkurs Pan Policjant się cieszy kiedy jestem czujnym 
pieszym 

Podstawą prawną jest: Zgoda opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i oświadczam, że 

zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem konkursu.  

 

 

…...……………………………                             …....……………………………………… 

Miejscowość, data      Podpis rodzica/ opiekuna prawne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgłoszenie do udziału w XVIII edycji konkursu 

 

Imiona i nazwiska uczestników  

Wiek i oddział/ klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego 
 

Nazwa placówki  

 

 

 


