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L.dz. .45..../2014 

                                                                                Dyrektorzy  

                                                        Szkół Podstawowych w Bytomiu, 

                                                            Tarnowskich  Górach.                                     
 

 

            Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu ul. Moniuszki 13 

ogłasza konkurs pod nazwą „ Promocja Zdrowego Stylu Życia- Mały Ratownik”. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kategorii 1 / klasy 1-3 /, 

kategorii 2 / klasy 4-6/. 

Celem Olimpiady jest: 

- zainteresowanie dzieci tematyką udzielania pierwszej pomocy ( umiejętność szybkiego 

i skutecznego reagowania tam, gdzie zachodzi taka konieczność)-to jest najważniejszym 

zadaniem skierowanym do uczestników, 

-wyłonienie dzieci, które będą umiały bezpiecznie przeprowadzić zabawę dla swoich 

rówieśników. 

Konkurs rozgrywany będzie w kategorii: 

Kategoria 1, klasy 1-3 w dniu 08.05.2014r od godz. 9.00- 11.00 

Kategoria 2, klasy 4-6 w dniu 08.05.2014r od godz. 11.30- 13.30 

 Każda szkoła może wytypować po dwóch uczniów z danej kategorii. 

Uczestnicy rozwiązują test i krzyżówkę min. z dziedziny: 

-podstawowa wiedza o Polskim Czerwonym Krzyżu / czym się zajmuje, jakie ma 

zadania/ itp., 

-zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

-promocja zdrowego stylu życia. 

 

Każdy z uczestników musi wykonać rysunek na papierze o formacie A4 , technika 

dowolna. Temat rysunku: ,, 95-Lecie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża” 

Wykonane praca winny być podpisane imieniem i nazwiskiem, adresem i nazwą 

szkoły i dostarczone do siedziby PCK w Bytomiu ul. Moniuszki 13 do dnia 

6.05.2014 r.  
 

Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę; 

Zgodność rysunku z tematyką i estetyką. 



Olimpiada odbędzie się w Zarządzie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Bytomiu ul. Moniuszki 13 

 

Zgłoszenie udziału uczestnika na konkurs prosimy potwierdzić faxem 32 281 36 81 lub 

drogą e-mail / Bytom.pck@op.pl do dnia 05.05.2014r. 

 

Olimpiada odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Bytom. 
 

W załączeniu: 
- Regulamin 

- Formularz zgłoszenia  

 

 

 

 

 

Prezes OR PCK Stanisław Rosół 

mailto:Bytom.pck@op.pl

