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REGULAMIN MIEJSKICH ZAWODÓW  

Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I 

PONADGIMNAZJALNYCH 
 

ORGANIZATOR:  

 Szkoły Salezjańskie 

                                05-300 Mińsk Mazowiecki 

                                ul. Kościuszki 27 

 

 

ADRESAT:  

1. Uczniowie szkół podstawowych klasy 7 i odziały gimnazjalne 

z Mińska Mazowieckiego  

2. Uczniowie  szkół ponadpodstawowych z powiatu mińskiego 

 

CEL:  

 propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

 popularyzacja idei niesienia pomocy oraz nabywania wiedzy z zakresu 

ratownictwa medycznego; 

 promowanie symulacji jako najlepszej formy edukacji; 

 integracja środowisk gimnazjalnych oraz kształtowanie pozytywnych 

zachowań uczniów gimnazjów; 

 promowanie pracy zespołowej. 

 

Termin zawodów:   05 czerwca 2018 r. 

 

Termin zgłoszeń drużyn: do 18.05.2018 r. 

 

Miejsce zawodów: Szkoły Salezjańskie 

                                05-300 Mińsk Mazowiecki 

                                ul. Kościuszki 27 

                                Tel.  0257582814 

  szkoły-minsk@salezjanie.pl 

 

Koordynator: Piotr Bartosiak 600 915 095, pbartosiak@salezjanieminsk.pl 

 

Zawodnicy: drużyny 5 - osobowe wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy 

                      Szkoła wystawia jedną drużynę ratowniczą.  
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Zawody składają się z części  teoretycznej i praktycznej.  

Część teoretyczna: 

    -wytypowany przez drużynę zawodnik rozwiązuje test. 

Część praktyczna 

    -udzielenie  pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

   Zadania  dla poszczególnych zawodników drużyny w części praktycznej: 

a) kapitan (zbiera informacje o poszkodowanych, koordynuje 

pracę drużyny, wzywa karetkę), 

b) 1 zawodnik obsługuje apteczkę, 

c) 3 zawodników pracuje przy poszkodowanych (na jednym 

stanowisku dwóch poszkodowanych), 

d) kapitan po wezwaniu karetki pomaga zawodnikom przy 

poszkodowanych. 

 

 

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: 

                         - chusta  trójkątna 

                         - bandaż elastyczny 

                         - bandaże dziane 

                         - gaziki 

                         - maseczka 

                         - koc termiczny 

                         - rękawiczki w odpowiedniej ilości np. zmiana rękawiczek 

                           przy podjęciu działań np.: pomoc przy reanimacji po 

                           opatrzeniu lżej poszkodowanego  

                         - nożyczki 

 

Punktacja 

O zasadach punktacji uczestnicy zostaną poinformowani przez Komisję 

Konkursową przed rozpoczęciem zawodów. 

 

Zwycięzcy 

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa na podstawie 

punktów przyznanych w dwóch częściach zawodów. Decyzje Komisji są 

ostateczne i nieodwołalne. 

 

Nagrody 

3 zwycięskie drużyny z każdej kategorii (klasy 7 i gimnazja , szkoły 

ponadgimnazjalne) otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe – drobny sprzęt do 

udzielania pierwszej pomocy w szkole. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i 

drobny upominek. 
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Postanowienia końcowe 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika. 

Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 


