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Lublin, dnia 30 listopada 2016 r.
Druhowie Prezesi
Zarządów Oddziałów Powiatowych
Związku OSP RP
wszyscy w województwie

Szanowni Druhowie Prezesi
Kontynuując tradycję, wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP
w zakresie pracy z młodzieżą, ogłaszam XL edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (podstawowe, gminne, powiatowe,
wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez
umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.
W załączeniu przesyłam Regulamin wraz z materiałami do przeprowadzenia eliminacji
OTWP, z uprzejmą prośbą o spowodowanie działań poprzez:
1. wystąpienie do wszystkich zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP na terenie powiatu,
celem zorganizowania eliminacji środowiskowych (OSP, szkoła), a następnie gminnych,
2. wyznaczenie z grona Prezydium Zarządu OP druhów, odpowiedzialnych za przeprowadzenie
eliminacji środowiskowych, gminnych i powiatowych,
3. spowodowanie, by w organizowaniu eliminacji środowiskowych (na terenie wsi), włączyły się
zarządy OSP, jeżeli na terenie ich działania znajdują się szkoły,
4. poczynienie starań o ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców na poszczególnych
szczeblach eliminacji w każdej grupie,
5. sporządzenie dokumentacji z przebiegu eliminacji na poszczególnych szczeblach, wyłącznie
na załączonych wzorach:
a/ Informacja z przebiegu eliminacji,
b/ Protokół z posiedzenia Jury eliminacji,
c/ Karta zgłoszenia uczestników.
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Ww. dokumenty można także pobrać ze strony internetowej Zarządu Głównego ZOSP RP –
www.zosprp.pl ⇨Regulaminy ⇨OTWP.
Do eliminacji wojewódzkich, ze szczebla powiatowego należy zgłosić po jednym zawodniku
z każdej (I, II, III) grupy.
Dokumentację z przeprowadzonych eliminacji powiatowych, uprzejmie proszę przekazać do
Biura ZOW, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 r.
Przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 27 kwietnia 2017 r. W przypadku
ewentualnej zmiany planowanego terminu, powiadomimy oddziały oddzielnym pismem.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, zobowiązuje pracowników Biur Terenowych
ZOSP RP w Białej Podlaskiej i Zamościu, do udzielenia merytorycznej pomocy w organizowaniu
eliminacji na poszczególnych szczeblach na terenie działania Biur Terenowych.
Ponadto informujemy, że w Biurze OW, są do nabycia wydawnictwa z materiałami
szkoleniowymi dla uczestników OTWP - ABC Strażaka Ochotnika.

Ze strażackim pozdrowieniem
PREZES
ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OSP RP

Marian Starownik

