REGULAMENT OLIMPIADA SIGURANTEI
În anul şcolar 2015/2016, Poliţia Capitalei, prin Serviciul de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii organizează cea de a V-a ediţie a concursului „Olimpiada
siguranţei”, la care pot participa toţi elevii din Bucureşti, din clasele 0-XII.
Temele de concurs din acest an sunt, pe grupe de vârstă:
o
Pentru clasele 0-IV- realizarea machetei unei secţii de poliţie.
Macheta trebuie să aibă dimensiunea maximă a bazei de 30 x 30 cm.
o
Pentru clasele V-VIII- realizarea unei povestiri poliţiste de maxim 5
pagini, Times New Roman, litere de 12, la un rând.
o
Pentru clasele IX-XII – realizarea unui film de prezentare a propriului
liceu (maxim 5 minute), în care să se prezinte: oferta educaţională, oferta de
siguranţă, profilul elevului acestui liceu, ce anume îl face deosebit faţă de
celelalte licee.
Echipele de concurs trebuie să fie alcătuite din maxim 3 elevi.
Toate şcolile şi liceele care doresc să participe la concurs se vor înscrie pe email gandirefreshromania@mail.com, până la data de 15 noiembrie 2015.
Materialele vor fi transmise pe acelasi e-mail (pentru machete vor fi transmise
pozele acestora) până la data de 25 ianuarie 2016.
Premierea câştigătorilor se va face la data de 25 martie 2016, cu ocazia Zilei
Politiei Române. Pentru detalii, persoana de contact este doamna Roşescu Liana,
telefon: 021.314.55.20.

Prelungire termen de inscriere.
In anul scolar 2015/2016, Politia Capitalei, prin Serviciul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii
organizeaza cea de a V-a editie a concursului „Olimpiada sigurantei”, la care pot participa toti elevii din
Bucuresti, din clasele 0-XII.
Temele de concurs din acest an sunt, pe grupe de varsta:
o Pentru clasele 0-IV- realizarea machetei unei sectii de politie. Macheta trebuie sa aiba
dimensiunea maxima a bazei de 30 x 30 cm. Elevi vor lucra in echipe formate din trei membri.
o Pentru clasele V-VIII- realizarea unei povestiri politiste de maxim 5 pagini, Times New Roman,
litere de 12, la un rand.
o Pentru clasele IX-XII – realizarea unui film de prezentare a propriului liceu (maxim 5 minute),
in care sa se prezinte: oferta educationala, oferta de siguranta, profilul elevului acestui liceu, ce anume il
face deosebit fata de celelalte licee. Pentru realizarea materialelor elevii vor lucra in echipe formate din
trei membri.
Etapele concursului:
1. toate scolile si liceele care doresc sa participe la concurs se vor inscrie pe email-ul
gandirefreshromania@mail.com, pana la data de 15 noiembrie 2015,
2. intre 17-20.11.2015 va fi publicata lista cu scolile inscrise in concurs pe site in rubric “la
scoala”
3. Pana la data de 25 ianuarie 2016, materialele vor fi transmise pe email-ul
gandirefreshromania@gmail.com avand ca subiect- OLIMPIADA SIGURANTEI astfel:
- clasele 0-4, vor trimite fotografii cu machetele realizate astfel incat sa fie pusa in evidenta
machete (nu uitati sa scrieti numele copiilor langa macheta ). Machetele vor ramane la
scoala pana la finalizarea concursului.
- clasele 5-8, vor trimite in format word povestile scrise individual, numele autorului
(elevului) si al profesorului coordonator.
- clasele 9-12, vor trimite pe wetransfer filmul realizat . Nu uitati sa inserati i material
numele celor trei membrii ai echipei de realizare, al profesorului coordonator si al
liceului.
4. In perioada 01-15.03.2016, pe siteul sus mentionat, la aceeasi rubrica va fi comunicata lista
perticipantilor la faza finala a concursului.

Cei care nu se regasesc pe lista sus mentionata vor primi la unitatea de invatamant, in perioada
imediat urmatoare diplome de participare.
Pentru buna desfasurare a concursului, va rugam sa tineti cont de cateva reguli (numarul
membrilor echipelor, sa mentionati sectorul, scoala clasa si numele elevilor si al profesorilor
coordonatori, date contact professor coordinator: telefon, e-mail).
Premierea castigatorilor se va face la data de 25 martie 2016, cu ocazia Zilei Politiei Romane.
Pentru detalii, persoana de contact este doamna Rosescu Liana.

