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Regulamin akcji informacyjno – edukacyjnej  

pn. „DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA”  

w ramach programu „Wakacyjne/feryjne pogotowie bezpieczeństwa”  

na terenie województwa podlaskiego 

 

 

Celem akcji jest przybliżenie dzieciom specyfiki pracy instytucji działających na rzecz 

bezpieczeństwa najmłodszych, promowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji 

zagrożenia, kształtowanie wrażliwości najmłodszych w obszarze ochrony środowiska oraz 

promocja zdrowego stylu życia. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w akcji pn. „Dziecięca 

Szkoła Bezpieczeństwa” zwanej dalej „ Akcją”. 

2. Organizatorem akcji jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Białymstoku i Komendy Miejskie/Powiatowe Policji województwa podlaskiego, zwane 

dalej „Organizatorem”. 

3. Podmioty biorące udział akcji na terenie województwa podlaskiego:  

1) Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; 

2) Kuratorium Oświaty w Białymstoku; 

3) Polska Izba Mleka zs. w Białymstoku; 

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 

5) Firma AC Spółka Akcyjna; 

6) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku; 

7) Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku; 

8) PUHP Lech Sp. z o.o. w Białymstoku; 

9) Sieć kin „Helios S.A” w Białymstoku; 

zwane są dalej „Współorganizatorami”. 

 

4. Współorganizatorzy o których mowa w pkt 3 ppkt 5) – 8) realizują zadnia wynikające  

z regulaminu wyłącznie na terenie miasta Białystok. 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji województwa podlaskiego na potrzeby 

niniejszej Akcji może podejmować współpracę z lokalnymi instytucjami.  

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG AKCJI.  

1. Akcja zostanie przeprowadzona w okresie 04 listopada 2019 – 20 czerwca 2020 roku  

i polegać będzie na uczestnictwie w lekcjach profilaktycznych. 
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2. W Akcji biorą udział uczniowie klas II – III szkół podstawowych z terenu województwa 

podlaskiego, zwani dalej „Uczestnikami”. 

3. Uczestników Akcji wraz z opiekunami zgłasza Dyrektor/Zastępca szkoły podstawowej 

zgodnie z zasadami opracowanymi przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Policji 

w porozumieniu ze Współorganizatorami.   

4. Akcja rozpocznie się w siedzibie Organizatora uroczystą inauguracją połączoną  

z wręczeniem indeksów Uczestnikom. 

5. Lekcje profilaktyczne zostaną przeprowadzone przez Organizatora oraz 

Współorganizatorów i dotyczyć będą: 

 zasad bezpieczeństwa nad wodą, na drodze, w kontakcie z niebezpiecznym psem; 

 znajomości specyfiki pracy policjanta, strażaka oraz wykazanej sprawności fizycznej 

Uczestnika; 

 bezpiecznego sposobu przekształcania odpadów komunalnych;  

 prawidłowych postaw w sytuacji zauważenia pożaru oraz znajomości numerów 

alarmowych; 

 bezpieczeństwa podczas wycieczki w lesie; 

 udzielania pierwszej pomocy;  

 kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia;  

 historii polskiego kina.  

6. Lekcje profilaktyczne przeprowadzone zostaną w formie zajęć teoretycznych  

i praktycznych. Uczestnicy zostaną zaangażowani do wykazania się aktywnością fizyczną.  

7. Liczba przeprowadzonych lekcji nie przekroczy 11 (jedenastu) w okresie trwania całej 

Akcji. 

8. Po zaliczeniu każdej lekcji profilaktycznej Uczestnik otrzyma wpis do indeksu.  

Na zakończenie akcji każdy Uczestnik otrzyma upominki i dyplom ukończenia Akcji  

pn. „Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa”. W przypadku dwóch nieobecności Uczestnik 

Akcji nie otrzyma dyplomu ukończenia. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Przystąpienie do Akcji jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Lekcje profilaktyczne odbędą się w siedzibach Organizatora i Współorganizatorów.  

Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wewnętrznych 

obowiązujących na terenie miejsc odbywania się poszczególnych lekcji.  

3. Dojazd Uczestników na poszczególne lekcje odbywa się we własnym zakresie.  

W przypadku problemów z dojazdem, opiekun zobowiązany jest poinformować 

Organizatora z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. Organizator i Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia/wypadki 

powstałe podczas dojazdu/powrotu z lekcji profilaktycznej oraz za szkody 

osobowe/rzeczowe/majątkowe zaistniałe w trakcie trwania lekcji. 

5. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w każdym czasie 

postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów 

prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie 

Akcji. 
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6. W sprawach nagłych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

Organizator w porozumieniu ze Współorganizatorami. 

7. Podczas realizacji poszczególnych lekcji może nastąpić niekorzystne oddziaływanie 

zewnętrznych czynników tj. hałas, wysokość. 

8. Regulamin Akcji będzie dostępny na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Białymstoku oraz Komend Miejskich/Powiatowych Policji woj. podlaskiego. 

9. Przystępując do Akcji Dyrektor/Zastępca szkoły podstawowej wyraża zgodę na 

przetwarzanie, gromadzenie i systematyzowanie przez Organizatora danych w celach 

realizacji postanowień niniejszego regulaminu, a także w celach marketingowych  

i promocyjnych Akcji. W szczególności zezwala na publikację nazwy i adresu szkoły na 

stronie internetowej Organizatora www.podlaska.policja.gov.pl. 

10. Organizacja Akcji na terenie poszczególnych powiatów uzależniona będzie od warunków  

i możliwości danej jednostki organizacyjnej Policji oraz zapotrzebowania zgłaszanego 

przez Dyrektorów/Zastępców szkół podstawowych w formie regulaminu.  

11.Do organizacji Akcji na terenie poszczególnych powiatów kierownik danej jednostki 

organizacyjnej Policji może zaangażować podmioty o których mowa w pkt 3 ppkt 1) - 3) 

oraz lokalne instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci na podległym terenie.   

12. Zasady organizacji i sposób zgłaszania szkoły z terenu województwa podlaskiego, za 

wyjątkiem szkół z terenu miasta Białystok i powiatu białostockiego, określa kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji.  

13.Zasady organizacji i sposób zgłaszania szkoły z terenu miasta Białystok i powiatu  

białostockiego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   

14. Oficjalne zakończenie Akcji nastąpi na przełomie miesięcy maj/czerwiec 2020 r.   

15.Wojewódzkim koordynatorem Akcji pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” jest 

Agnieszka Kopacewicz – inspektor Zespołu ds. profilaktyki społecznej Wydziału 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, tel. (85) 670 28 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podlaska.policja.gov.pl/
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Akcji pn. Dziecięca Szkoła  Bezpieczeństwa” (…)  

z dnia……..października 2019 roku 

 

 

I. ORGANIZACJA AKCJI NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK.  

1. Akcja organizowana będzie przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Białymstoku i Komendę Miejską Policji w Białymstoku. 

2. Akcja skierowana będzie do uczniów klas II – III szkół podstawowych z terenu miasta 

Białystok i powiatu białostockiego. 

3. Dyrektor/Zastępca szkoły podstawowej o której mowa w pkt 2, do udziału w Akcji może 

zgłosić jedną klasę II i jedną klasy III wraz z opiekunem każdej klasy. Opiekun klasy 

uczestniczy we wszystkich lekcjach profilaktycznych.  

4. Uczniowie klas biorących udział w pilotażu Akcji pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” 

nie przystępują do rekrutacji. 

5. Warunkiem przystąpienia do Akcji uczniów o których mowa w pkt 2, jest wypełnienie 

dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu i nadesłanie jej  

do dnia 8 listopada 2019 roku do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65, 15-024 Białystok, z dopiskiem – Akcja  

pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” (decyduje data stempla pocztowego).  

6. Wypełnienie i przesłanie Organizatorowi załącznika o którym mowa w pkt 5 regulaminu 

jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przystąpieniem do Akcji. 

7. W przypadku odstąpienia od udziału w Akcji, Dyrektor/Zastępca szkoły podstawowej jest 

zobowiązany przesłać informację, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem od dnia 

rozpoczęcia Akcji, o rezygnacji z udziału na adres e-mailowy Wydziału Prewencji KWP  

w Białymstoku: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl. 

8. Komisja składająca się z co najmniej trzech osób, z instytucji wymienionych w pkt I pkt 3 

regulaminu Akcji, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji, dokona weryfikacji 

nadesłanej dokumentacji pod kątem zgodności, kompletności, poprawności i terminowości 

nadesłanej dokumentacji.  

9. Spośród szkół spełniających wszystkie wymagania, w terminie o którym mowa w pkt 8, 

komisja przeprowadzi jawną procedurę losowania czterech klas, które wezmą udział  

w Akcji. Informacja dotycząca terminu losowania umieszczona zostanie na stronie 

internetowej Organizatora. 

10. Dyrektor/Zastępca szkoły podstawowej zostanie poinformowany telefonicznie/drogą 

elektroniczną o zakwalifikowaniu klas do udziału w Akcji.  
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