Požární ochrana očima dětí a mládeže - 2018
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Soutěže se mohou
zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-let v rámci činností školní i mimoškolní (Domy dětí a
mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.)
Nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, respektive Okresní a Krajské odborné
rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive s okresními a
krajskými radami mládeže. Spolupráce ostatních rad se tímto nevylučuje.

Podmínky soutěže:
Soutěž je organizována pro zařízení:
➢ školské – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy pro děti
s více vadami, pomocné školy, gymnázia, střední školy, učiliště.
➢ Mimoškolské – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových kategorií:
1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)
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Pozn.: V kategorii DT je obsahové zaměření vyhlašováno jednotné pro daný rok.

Obsahové zaměření tématu „VODNÍ ZDROJE PRO HAŠENÉ POŽÁRU“ pro rok 2018 je
např.:
➢ Zdroje požární vody (význam pro obce, město, region)
➢ Otevřené vodní zdroje (požární nádrže, řeky, potoky) v obci, požadavky na možnosti použití,
značení, příjezdy a přístupy, kontroly provozuschopnosti),
➢ Umělé vodní zdroje (požární hydranty podzemní x nadzemní – výhody a nevýhody)
➢ Určení vodních zdrojů pro obec (plány otevřených vodních zdrojů, plány vyčleněných hydrantů
na vodovodní síti, požadované tlakové hodnoty v hydrantech apod.)
➢ Zdroje vody pro prvotní hasební zásah ve stavebních objektech (nástěnné hydranty v budovách,
umístění, značení, kontroly provozuschopnosti)
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Podáním soutěžní práce autor současně potvrzuje, že materiál k vytvoření svého díla je zcela původní, tj. nepřevzatý např. z
internetu, z autorského fondu nebo prezentací jiných osob apod. Do soutěže dále nebudou přijímány videozáznamy ani
fotografie nebo prezentace ze skutečných mimořádných událostí jako například: výjezd a zásah požárních jednotek, zásah
hasičů u dopravní nehody, hry dětí s ohněm a.p. Do soutěže rovněž nebudou přijímány samostatné fotografie nebo jejich
sady, neboť nejde o fotografickou soutěž.

Hodnocení soutěžních prací
1.
2.
3.
4.

od 1. 1. do konce února 2018 základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod. )
16. 3. – 29. 3. 2018 okresní kolo (městské kolo u statutárních měst)
20. 4. – 4. 5. 2018 krajské kolo + hl.m.Praha
do 1. 6. 2018 republikové kolo

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena:
VZOR :
kategorie : .....................
jméno a příjmení: ............................................................................................
adresa bydliště ............................................................. okres: ......................
název školy (SDH) .................................................třída .................................
adresa školy (SDH) .........................................................................................
(popř. tel. č. a kontaktní osoba: ………………………………………………………)
Podmínky:
Výtvarná část: formát výkresů max. A3 tj. 30 x 42 cm (A4, A5)
u literární části max. 4 stránky formátu A4.
Práce vypracované s pomocí DT přenesené na CD popř. DVD a nesmytelným fixem opatřit:
názvem, kategorii, jménem a příjmením, adresou bydliště, věkem,(adresa sdh, školy)
Totéž na přebalu nosiče.Výtvarné, lineární a DT práce předejte kontaktní osobě.
Každý obrázek a literární práci čitelně označte dle vzoru.
Práce, které nebudou řádně označeny, výtvarné práce vetší než formát A3 (podlepené obrázky),
práce více autorů budou automaticky vyřazeny ze soutěže.
Práce předejte kontaktní osobě nebo je doručte na adresu:
OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice do: 16. 3. 2018

Janda Aleš
OOR Prevence
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