REGULAMIN KONKURSU PIERWSZEJ POMOCY

„Bądź gotów nieść pomoc”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców
Śląskich w Katowicach.
2. Celem konkursu jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży
oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjum, którzy zostaną zgłoszeni przez
nauczyciela ich szkoły zwanego dalej Opiekunem. Jedną drużynę dwuosobową należy zgłosić
do dnia 8 marca 2018.
- na adres e-mailowy kcez.sekretariat@gmail.com
- lub telefonicznie/faxem pod numerem (32) 256 63 72
Wypełnione oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych można dostarczyć osobiście w dniu
konkursu.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników.
5. Uczestnicy i Opiekunowie przed przystąpieniem do konkursu zobowiązani są do
zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad regulaminu podczas konkursu.
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.kcez.pl
§ 2 Przedmiot konkursu
1. Każda drużyna wyposażona jest w apteczkę (bez lekarstw).
2. Każdy członek drużyny zobowiązany jest do posiadania rękawiczek ochronnych.
3. Przed rozpoczęciem konkursu kapitan drużyny dokona losowania numeru startowego.
4. Zawodnicy będą oczekiwać na start w specjalnie wyznaczonym przez organizatora
pomieszczeniu – punkcie wyczekiwania - pod opieką osoby dorosłej powołanej przez
Organizatora.
5. Zadaniem drużyny będzie udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym na trzech
stanowiskach (stacjach) w pomieszczeniach wyznaczonych przez organizatora.
6. Na każdej stacji zespoły będą przez ok. 10 minut udzielać pierwszej pomocy
poszkodowanym oraz uczestniczyć w zadaniach sprawnościowych.
7. Stacje konkursu będą zaprojektowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla
uczestników.
8. Tematyka pozoracji będzie nawiązywać do wypadków najczęściej spotykanych w życiu
codziennym, np.: omdlenie, utrata przytomności, zadławienie, ciała obce, bóle brzucha, urazy,
złamania, uszkodzenie naczyń krwionośnych, zatrucia, atak serca, atak epilepsji (padaczki),
cukrzyca, atak astmy oskrzelowej, oparzenia, wstrząs.

9. Sędziowie porządkowi będą prowadzili zawodników do poszczególnych stacji.
10. Za przestrzeganie regulaminu przez uczestników konkursu oraz godność sędziowania na
stacjach odpowiada Główna Komisja Sędziowska powołana przez Organizatora.
11. Zabrania się zawodnikom kontaktowania się z drużynami, które zakończyły
wykonywanie zadań na stacjach. Zabrania się zawodnikom korzystania z telefonów
komórkowych przed rozpoczęciem rywalizacji. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi
dyskwalifikacja.
12. Opiekunowie drużyn nie uczestniczą w wykonywaniu zadań przez ich podopiecznych,
organizator umożliwi zapoznanie się z tematyką pozoracji na wszystkich stacjach po
zakończeniu wykonywania zadań przez ostatnią drużynę.
§ 3 Ocena i nagrody
1. Wykonanie zadania na każdej stacji oceniać będą sędziowie powołani przez Organizatora.
2. Na stacjach oceniane będzie: bezpieczeństwo ratowników, wezwanie kwalifikowanej
pomocy, ratowanie życia, udzielenie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego
działania, umiejętność współdziałania zawodników drużyny.
3. Wszelkie uwagi związane z oceną zadań należy zgłaszać przy danej stacji. Po powrocie z
„trasy” reklamacje nie będą uwzględniane.
4. W przypadku uzyskania przez drużyny w końcowym rezultacie jednakowej liczby
punktów, o ostatecznym wyniku decydują punkty za resuscytację. Jeśli to nie rozstrzygnie
wyniku konkursu, organizator przeprowadzi dogrywkę.
5. Decyzja Głównej Komisji Sędziowskiej ma charakter ostateczny, a uczestnikom nie
przysługuje prawo złożenia reklamacji.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi po wykonaniu zadań przez wszystkich Uczestników i
podliczeniu uzyskanych punktów przez Organizatora.
7. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy, na zwycięzców czekają nagrody.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy i Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby Konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, zmianę liczby stanowisk
konkursowych lub zmianę terminu w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie potwierdzone wypełnioną i podpisaną przez Uczestnika
kartą zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie ubezpiecza od NW zawodników i opiekunów.
6. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej zawodnikom.

