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Załącznik nr 1 

P R O T O K O Ł 
 

z posiedzenia jury eliminacji ………………………………… 
                                                      (gminnych, powiatowych) 

XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”  

 

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
Jury eliminacji ……………………………. w składzie: 
1. ………………………   - przewodniczący  
2. ………………………    - sekretarz  
3. ………………………    - członek  
4. ………………………   - członek 
5. ………………………     - członek 
 

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału, niżej 
wymienionych uczestników eliminacji wojewódzkich: 
 

I grupa - uczniowie szkół podstawowych: 
1. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
2. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
3. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
4. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
5. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
 

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych: 
1. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
2. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
3. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
4. …………………..  ……………………  - ….. pkt 
5. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
 
III grupa - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych: 
1. …………………..   …………………...  - ….. pkt 
2. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
3. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
4. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
5. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
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W wyniku rozgrywek finałowych, kolejność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco:  
I grupa - uczniowie szkół podstawowych: 
1. …………………..   …………………...  - ….. pkt 
2. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
3. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
4. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
5. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
 
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych: 
1. …………………..   …………………...  - ….. pkt 
2. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
3. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
4. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
5. …………………..  …………………...  - ….. pkt 

 
 
III grupa - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych: 
1. ……………………..   …………………...  - ….. pkt 
2. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
3. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
4. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
5. …………………..  …………………...  - ….. pkt 
 
 
Podpisy Jury:  
    1 .................................................  
 
                        2 ................................................. 
 
                        3 .................................................  
 
       4 ................................................. 
 
       5 ................................................. 
 

    
 

 
 
   
  
……………………., dnia …………. 201… r.       


