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Ca în fiecare an, Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr’’ Câmpina a
marcat, într-un cadru festiv, Ziua Internaţională a Copilului.
Pe 31 mai, la invitaţia Inspectoratului General al Poliţiei Române, un grup
de elevi al școlii a participat la Ziua Porţilor Deschise, activitate care s-a desfăşurat la
sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului.

Standul expozițional al școlii noastre a fost un punct de atracție, vizitatorii
având ocazia să interacționeze cu elevii, care au prezentat oferta educaţională şi au
oferit materiale promoţionale.
Cu acest prilej, am avut onoarea să fim vizitați de către Ministrul Afacerilor
Interne, doamna Carmen Daniela Dan.

1 iunie a fost o zi plină de distracţie şi emoţie pentru cei mici, platoul central
al şcolii transformându-se în loc de joacă pentru copiii cadrelor. Într-un timp scurt, s-au
făcut trasee pentru concursurile de biciclete, role, trotinete şi s-a delimitat spaţiul
pentru desene pe asfalt.
La concursurile de biciclete și role, concurenţii s-au împărţit în două
categorii de vârstă, au următit cu atenţie traseul pentru a realiza cu precizie proba și
pentru a obţine un timp cât mai bun.

Un alt concurs care a scos în evidenţă aptitudinile sărbătoriţilor a fost
întrecerea pe trotinetă, iar alergarea în sac a constituit o probă de încercare pentru
concurenţi înscriși. La concursul de desene pe asfalt copiii au surprins culorile
copilăriei, fiecare desenând o părticică din sufletul lor.
Participanții au dat dovadă de perseverenţă şi seriozitate, fără să
abandoneze proba, chiar dacă uneori au mai întâmpinat şi greutăţi.

Câştigătorii de la fiecare concurs au primit medalii și diplome, iar la
final, toți participanții au fost răsplătiți cu diplome şi cadouri, care au fost oferite cu
sprijinul Corpului Naţional al Poliţiştilor, Asociaţiei de Întrajutorare a şcolii,
Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Asociaţiei Sportive
Dinamo Gloria Câmpina şi Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor Regiunea 3 IPA,
cărora le mulţumim şi pe această cale.

