
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

Eliminacje Gminne  

 

 

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  

 

Za organizację eliminacji gminnych odpowiedzialny jest Gminny Zarząd Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Zarządy i druhowie jednostek OSP z terenu naszej 

gminy.    

 

3. Uczestnicy 

 

Eliminacje gminne OTWP przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

gminy Okonek oraz licealistów zamieszkujących gminę Okonek.  

 

4.  Termin 

 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 15.04.2022 r.  

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE – zgłoszenia do turnieju przyjmowane 

w szkołach  

KATEGORIA LICEUM - zgłoszenia przyjmowane w Ochotniczej Straży Pożarnej 

Eliminacje środowiskowe (z których wyłonione zostaną po trzy osoby z każdej kategorii 

wiekowej)  odbędą się w terminie do 29.04.2022 r.  

Eliminacje gminne odbędą się 6 maja (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy remizy OSP 

Okonek. 

5.  Forma eliminacji gminnych 

 

 Eliminacje gminne - test jednokrotnego wyboru, składający się z maksymalnie 

30 pytań. Czas: 45 minut. Test ma na celu wyłonienie 3 uczestników z największą liczbą 



punktów. W przypadku remisu – uczestnicy udzielają odpowiedzi ustnych na wylosowane 

wcześniej pytania. 

Nad prawidłowością  przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone                           

z przedstawiciela  Zarządu Gminnego Związku OSP RP oraz członków jednostek OSP 

z terenu naszej gminy. Decyzje jury są ostateczne.  

Laureaci 2 pierwszych miejsc reprezentują gminę w eliminacjach powiatowych.  

 

6. Tematyka  

 

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 pomocy przedlekarskiej.  

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

13. Znajomość przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach   

      pożarnych.    

 

 

   

 


