REGULAMIN Konkursu Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół średnich
”I Ty możesz zostać ratownikiem”- VIII edycja
Patronat nad konkursem objęli:
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Marcin Bazylak
prof. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej
1. Celem konkursu jest promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkół
średnich poprzez:
a. pogłębianie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów
udzielania pomocy poszkodowanym,
b. zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie
przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej,
c. pokaz użycia defibrylatora zewnętrznego w NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
2. Uczestnicy: 3 - osobowe zespoły młodzieży. Każda szkoła może wytypować dwie drużyny łącznie
6 osób. Można zabrać ze sobą kibiców.
3. Rodzaje urazów w każdej scence powinny być nieznane dla każdej z drużyn. Przekazywanie
informacji o przypadkach części praktycznej pomiędzy zawodnikami różnych drużyn może zostać
ukarane punktami karnymi lub dyskwalifikacją drużyny z Zawodów.
4. Ramowe zasady organizacji
Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej każda drużyna będzie losować pytania z pośród 50 zagadnień z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz promocji zdrowia (choroby cywilizacyjne, programy promocji
zdrowia, znajomość anatomii człowieka itp.)
W części praktycznej 3-osobowy zespół będzie musiał udzielić pierwszej pomocy w trzech
zadaniach. Tematy mogą dotyczyć:
a. zachłyśnięcia się
b. omdlenia
c. złamania
d. krwawienia
e. ciała obcego
f. padaczki
g. oparzeń
h. podtopień
Komisja konkursowa wyłoni zwycięską drużynę na podstawie zliczenia ilości punktów
uzyskanych podczas odpowiedzi ustnej oraz realizowanych zadań zespołowych.
5. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 52, Dąbrowa Górnicza
Termin Konkursu 09.04.2019 r.
Rejestracja drużyn oraz losowanie kolejności od 8.30 – biuro konkursu
Otwarcie konkursu – godz. 9.00 w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 52
Przewidywane zakończenie – godz. 16.00

6. Sędziowie
a. Każdy sędzia Zawodów posiada odpowiednie kwalifikacje.
b. Na każdej stacji znajduje się dwuosobowa komisja sędziowska.
c. Pracami sędziów kieruje Sędzia Główny Zawodów.
d. Sędzia Główny może nie dopuścić do startu, ukarać punktami karnymi lub przerwać udział
drużyny w Zawodach jeśli ekipa naruszyła postanowienia niniejszego regulaminu po
konsultacji z sędzią stacji lub zespołem sędziowskim.
e. Wszyscy sędziowie zobowiązani są do zachowania całkowitej dyskrecji na temat
szczegółów pozorowanych urazów, które będą zainscenizowane dla uczestników, aż do
chwili zakończenia Zawodów. Sędzia Główny może odsunąć sędziego nie
przestrzegającego powyższych zasad od dalszej pracy podczas Zawodów.
7. Nagrody i wyróżnienia:
a. Zwycięzcy zespołowi (trzy pierwsze miejsca) dyplomy i upominki rzeczowe dla każdego
zawodnika.
8. Ustalenia organizacyjne:
a. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.
b. Zespoły wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
c. Za zdyscyplinowanie zespołu odpowiada jego opiekun.
d. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
e. Odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie konkursu jest Katarzyna Wąchała –
Glinka oraz Ewa Kijanka numer telefonu 32 264-74-75 wew.22 lub 23
f. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną i materiały opatrunkowe do części praktycznej.
9. Zgłoszenia do udziału w konkursie:
Online na stronie www.wsps.pl do 05.04.2019
REJESTRACJA ON-LINE – KLIKNIJJ

10. Organizator:
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

REJESTRACJA ON-LINE – KLIKNIJJ

