REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW GMINY SZAFLARY
1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach przy współudziale Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Świętej Jadwigi
Królowej w Skrzypnem, zwanymi dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest pogłębianie wśród uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia
i życia, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz będących skutkiem użycia
substancji psychoaktywnych.
3. Konkurs odbędzie się 20 października 2015 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem – rozpoczęcie o godz. 1000.
4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów Gminy Szaflary.
5. Każda szkoła może wystawić dwóch przedstawicieli do Konkursu.
6. Organizator powołuje Sędziego Głównego Konkursu oraz może powołać Sędziów
Pomocniczych.
a) Sędzią Głównym Konkursu jest ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub lekarz
systemu w myśl Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410.
b) Sędziami Pomocniczymi są osoby legitymujące się uprawnieniami wymienionymi
w pkt. 6, ppkt. a) lub nauczyciele posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.
7. Zakres wiedzy sprawdzanej w Konkursie obejmuje podstawę programową dla gimnazjów
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Basic
Life Support Europejskiej Rady Resuscytacji oraz profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży.
8. Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
a) Etap teoretyczny Konkursu polegał będzie na teście składającym się z 20 pytań
zamkniętych o kafeterii dysjunktywnej (jednokrotnego wyboru). Czas na wypełnienie
testu wynosił będzie 20 minut.
9. Etap praktyczny Konkursu składał się będzie z trzech stacji, na których zadaniem będzie
wykonanie czynności, będących w zakresie wiedzy określonym w punkcie 7 Regulaminu.
Ewentualny sprzęt konieczny do realizacji zadań zapewnia Organizator.
10. Od decyzji Sędziów Pomocniczych przysługuje odwołanie do Sędziego Głównego Konkursu.
Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.
11. Uczestników Konkursu należy zgłaszać do Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, ul Św. Jadwigi Królowej 128;
34-424 Skrzypne; henrykchrobak@gmail.com
12. Zgłoszenia do Konkursu powinny być dostarczone za pomocą załączonego do Regulaminu
formularza (załącznik nr 1).
13. Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń upływa 16.10.2015 r.
14. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu, zobowiązując się
jednocześnie do niezwłocznego powiadomienia uczestniczących weń szkół o ewentualnych
zmianach.
15. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos posiada Sędzia Główny
Konkursu.

