
Regulamin 
Zachodniopomorski turniej wiedzy o bezpieczeństwie 
 i umiejętności praktycznych drużyn harcerskich pn.  

„Turniej Specjalności” 
 
I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Zachodniopomorski turniej wiedzy i umiejętności praktycznych drużyn harcerskich, zwany 

dalej „Turniejem” organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, 

Chorągiew Zachodniopomorską ZHP, 12 Brygadę Zmechanizowaną, Zachodniopomorską 

Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Szczecińskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

2. Celem Turnieju jest: 

Ø promowanie wychowania obywatelskiego, życia zgodnie z zasadami prawa,  

Ø wzrost wiedzy nt. bezpieczeństwa wśród młodzieży, 

Ø promocja pozytywnych zachowań, 

Ø przygotowanie środowisk harcerskich do realizacji akcji letniej pod kątem zapewnienia 

bezpiecznego wypoczynku wychowankom, 

Ø propagowanie specjalności wśród drużyn harcerskich, w szczególności: 

ü służby zabezpieczenia i służby ruchu drogowego, 

ü obronnej, 

ü pożarniczej, 

ü ratowniczej. 

Ø zainteresowanie młodzieży alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu, 

Ø zdrowa rywalizacja oparta na zasadach fair play, 

Ø zmiana sposobu postrzegania instytucji służących do zapewnienia porządku, 

Ø wzmocnienie więzi koleżeńskich oraz nawiązywanie nowych kontaktów  

z rówieśnikami, 

Ø rozbudzenie zainteresowań, 

Ø rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzegania zjawisk przyczynowo – skutkowych. 

3. W turnieju zaplanowane są trzy konkurencje tematyczne:  

Ø zadanie przedturniejowe,  



Ø sprawdzian wiedzy ogólnej (wiedza o społeczeństwie oraz podstawy wiedzy o służbie w 

Policji, Straży Pożarnej, Wojsku Polskim, podstawy ratownictwa),  

Ø konkurs umiejętności praktycznych obejmujący zagadnienia dotyczące powyższych 

służb, składający z od 10 do 15 zadań (w zależności od liczby patroli uczestniczących w 

turnieju).  

 

II 
WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU 

 

1. Turniej skierowany jest do drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. 

2. W Turnieju mogą wziąć udział patrole 10-osobowe łącznie z opiekunem patrolu (żeńskie, 

męskie oraz mieszane), w składzie których jest co najmniej 6 osób w wieku 12 lat i powyżej. 

Patrole dokonują zgłoszeń na karcie wg załącznika na adres prewencja@sc.policja.gov.pl do 

dnia 31.03.2019 r. 

3. Zrealizowane zadanie przedturniejowe należy przesłać na adres 

prewencja@sc.policja.gov.pl do dnia 15.04.2019 r. Potwierdzenie udziału w turnieju patrole 

otrzymają najpóźniej do dnia 30.04.2019 r.  

4. Za udział w finale turnieju należy uiścić kwotę 10 zł za osobę, na konto: Chorągiew 

Zachodniopomorska ZHP nr 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 do dnia 10.05.2019 r.  

5. Ocena dokonywana jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

Ø I kategoria – gdy w patrolu jest co najmniej 6 osób jest w wieku do 15 lat włącznie, 

Ø II kategoria – gdy w patrolu jest co najmniej 6 osób jest w wieku 16 lat i powyżej. 

W przypadku, gdy do turnieju zgłosi się poniżej 6 patroli z danej kategorii wiekowej 

organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia turnieju bez podziału na kategorie 

wiekowe. 

6. Finał Turnieju zostanie zrealizowany w dniach 7 – 9 czerwca 2019 roku. O szczegółach 

organizacyjnych zgłoszone patrole zostaną poinformowane w odrębnej korespondencji lub 

telefonicznie.   

7. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który będzie obecny przez cały czas 

trwania Finału Turnieju. Opiekun patrolu bierze odpowiedzialność za uczestników podczas 

pobytu podopiecznych w trakcie trwania turnieju.  

8. W przypadku zgłoszenia większej liczby patroli niż 30 o uczestnictwie w Finale Turnieju 

będzie decydowała liczba przyznanych punktów za zadanie przedturniejowe. 

 



III 
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE PATROLI 

  

1. Uczestnicy Finału Turnieju zobowiązani są do posiadania następującego wyposażenia 

indywidualnego: 

• umundurowanie zgodne z regulaminem,  

• odzież i obuwie sportowe, 

• materiały piśmiennicze, 

• legitymacja szkolna.  

2. Patrol zobowiązany jest do posiadania: 

• apteczki,  

• sprzętu biwakowego umożliwiającego nocleg całego patrolu w wyznaczonym miejscu,  

• prowiantu na 2 śniadania i 2 kolacje. 

 
               IV 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TURNIEJU 
 

1. Zespoły składają się z 10 uczestników. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić 

organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w dniu finału turnieju. Zabroniona jest 

zmiana zawodników w trakcie Finału Turnieju. 

2. Podczas trwania Finału Turnieju uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz 

środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje 

dyskwalifikacją całego patrolu oraz odpowiedzialnością karną. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych 

przez instruktorów oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji 

nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając przede wszystkim na względzie 

bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników. 

4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać godzin podanych w harmonogramie Finału Turnieju. 

Jeśli o ustalonej godzinie brakuje uczestnika drużyny lub drużyny, drużyna startuje do 

konkurencji w osłabieniu lub poddaje konkurencję walkowerem. 

5. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego sprzętu oraz sprzętu zapewnionego przez 

organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego 

przez osoby postronne. 



6. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt zapewniony przez organizatora. Jeśli sprzęt 

zostanie zgubiony lub zniszczony organizator ma prawo obciążyć kosztem sprzętu patrol, 

która jest odpowiedzialny za jego zagubienie lub zniszczenie. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i przyrzeczenia harcerskiego.  

W przypadku jego naruszeń przez uczestników, patrol zostaje zdyskwalifikowany. 

 

V 

ZASADY KLASYFIKACJI 
 
1. Ukończenie Turnieju: kryterium klasyfikacji zespołów są punkty zdobyte   

w poszczególnych konkurencjach. 

2. Zasady punktacji poszczególnych konkurencji zostaną ujęte w osobnej dokumentacji i 

przedstawione uczestnikom turnieju podczas odprawy przed rozpoczęciem Turnieju.  

3. Rezygnacja z udziału w Turnieju: W przypadku wycofania się całego patrolu lub 

pojedynczego zawodnika, patrol zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym 

organizatorów. 

4. Wycofanie się z jakiejkolwiek konkurencji oznacza rezygnację z Turnieju. 

5. W przypadku uzyskania w klasyfikacji końcowej przez pierwsze 3 zespoły tej samej liczby 

punktów, organizator zarządza dodatkową konkurencję dla tych zespołów. Liczba 

uzyskanych punktów w dodatkowej konkurencji rozstrzyga pierwszeństwo patrolu. 

 

VI  
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. Zapewnienie uczestnikom niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia konkurencji podczas 

rozgrywania Finału Turnieju. 

2. Zapewnienie kadry instruktorskiej. 

3. Organizacja miejsca realizacji poszczególnych konkurencji. 

4. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego. 

5. Zapewnienie miejsca na rozłożenie namiotów z węzłem sanitarnym. 

6. Zapewnienie obiadów w sobotę i niedzielę oraz ciepłej herbaty na posiłki. 

  

 

 



      VII 
     BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz 

zaprezentowane zostaną podczas odprawy. 

2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora. 

3. Podczas odprawy patrole zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz 

procedurach postępowania w razie wypadku. 

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie 

wypadku. 

5. W konsekwencji nieudzielenia pierwszej pomocy (również osobie z przeciwnego zespołu) 

zawodnik lub patrol zostanie zdyskwalifikowany. 

6. Jeśli zawodnik lub patrol udzieli pomocy innemu patrolowi i wpłynie to na wynik rozgrywanej 

konkurencji, patrol może otrzymać bonus czasowy lub punktowy od organizatorów. 

 

VIII 
 NAGRODY 

 

1. Organizatorzy ufundowali następujące nagrody dla zwycięskich drużyn (w każdej z kategorii 

wiekowych):  
za zajecie I, II i III miejsca –puchar, dyplom dla patrolu oraz nagrody pamiątkowe, 

pozostałe patrole – dyplom uczestnictwa. 

 

IX 
 PROTESTY 

 

1. Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów patroli do sędziego głównego 

konkurencji oraz komendanta turnieju przez godzinę od zakończenia danej konkurencji. 

2. Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu 

ekspertów. 

3. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania 

decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora Turnieju 

w zakresie kompetencji. 

 


