Tisztelt Pedagógusok, Diákok!
E havi hírlevelünkben a TÁMOP 5.6.1-C pályázaton nyertes Provictim program keretében
szervezett Biztonság szigete nyári táborunk felhívását tesszük közzé. Az ingyenes táborozáson
kortárs segítőket készítünk majd fel. A kortárs segítés az egyik leghatékonyabb bűnmegelőzési
módszer: a sok információval „felvértezett” segítőkhöz nagyobb bizalommal fordulnak a
korosztályához tartozók, mint egy felnőtthöz, vagy idegen segítőhöz.
A pályázat kiírásával szeretnénk azokat a tanulókat elérni, akik érdeklődnek a bűnmegelőzés és a
segítés iránt. Azt várjuk tőlük, hogy a táborban elsajátítják az ehhez szükséges tudást, és majd az
iskolájukban alkalmazni is fogják.
Kérjük az osztályfőnököket, hogy ismertessék a gyerekekkel a lehetőséget, és segítsék azon
tanulókat, akik szeretnének részt venni.
2013. őszére tervezzük a Biztonság szigete ifjúságvédelmi program pedagógus képzését, ajánljuk,
hogy egy– egy iskolából tanuló és tanár is vegyen részt a programban.
A programról bővebben a
http://www.police.hu/komarom/bunmegelozes/kom_091015_02/kom_110909_01 linken
olvashatnak, vagy bővebb felvilágosítást adunk a 34/517-755 telefonszámon és a
bunmeg@komarom.police.hu e-mail címen.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály
34/517-755

A Provictim TÁMOP 5.6.1-C pályázat keretén belül a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya 2x1 hetes
kortárssegítő „Biztonság szigete” tábort szervez 2013. júniusában.
: I. turnus 2013. június 17-21.

II. turnus 2013. június 24-28.
: Tata, Öreg tó Klub Hotel és Ifjúsági szállás
: 2012/13-as tanévben 5. és 6. évfolyamos általános iskolás

tanulók
A tábor ingyenes, a bejutáshoz egy pályázati művet kell elkészíteni a
táborozni kívánó diákoknak az alábbiak kategóriák valamelyikében:




1 db bármilyen módszerrel elkészített A/3-as méretű plakát
vagy
 1 db 8 diából álló power pointos előadásvázlat
vagy
 1 fekete-fehér, vagy színes fotó tetszés szerinti méretben
vagy
1 db legalább 4 A/5 –ös oldalból álló fekete-fehér, vagy színes képregény

Választható témák:

- Az internet veszélyei
- Hogyan tudok segíteni a kortársaimnak, ha valamilyen
problémájuk van?
- Hogyan
kerülheti el a korosztályom, hogy
bűncselekmény elkövetője, vagy áldozata legyen?

Minden téma elkészíthető bármelyik technikával. A szakmai zsűri
által kiválasztott legjobb 40 mű elkészítőjének nyereménye az
ingyenes tábori részvétel a két turnus valamelyikén! Minden pályázó
csak 1 művel vehet részt a programban!

: 2013. április 15.
: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.
vagy

bunmeg@komarom.police.hu
A beküldött pályaművek mellé minden esetben ki kell tölteni a mellékelt pályázati adatlapot
is! Az adatlap nélkül érkező pályázati műveket nem áll módunkban elfogadni.
További információk: 34/517-755 telefonszámon kérhetők a Bűnmegelőzési Alosztályon, a
részletes pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.police.hu/komarom honlapról a
Bűnmegelőzési rovatból, illetőleg a www.provictim.hu oldalról.

kisvonat

íjászat
sárkányhajózás
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akadályverseny az Öreg tó körül

A programelemek
módosításának jogát fenntartjuk!

NÉV:…………………………………………………………………..
ISKOLA:………………………………………………………………………
TELEPÜLÉS:…………………………………………………………………
ÉVFOLYAM, OSZTÁLY:…………………………………………………….
VÁLASZTOTT TÉMA:………………………………………………………...
VÁLASZTOTT TECHNIKA:……………………………………………………
SZÜLŐ, GONDVISELŐ NEVE:…………………………………………………
SAJÁT /vagy a szülő, gondviselő/E-MAIL CÍME: …….…………………………
HA NINCS E-MAIL CÍM, AKKOR POSTAI
LEVÉLCÍM:……………………………………………………………………….
SZÜLŐ/GONDVISELŐ TELEFONSZÁMA:…………………………………….

Az adatlapot kérjük az elkészített pályázati anyag mellékleteként levélben, vagy e-mailben megküldeni! Adatlap nélkül
beküldött műveket nem bírálunk el!

