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REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU 

PIERWSZEJ POMOCY 
 pod hasłem „Pierwsza pomoc - można szybciej, 

bezpieczniej i lepiej!” 
 

 
 
 
ORGANIZATOR: Wójt Gminy M ęcinka 
 
PATRONAT : Zakon Maltański - Maltańska Służba Medyczna 
 
Partnerzy:  

• Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince, 
• Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Piotrowicach, 
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Męcince, 
• Jednostka Poszukiwawczo – Ratownicza „Baryt” Złotoryja, 
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Męcince. 

 
Atrakcje: 
-Pokaz skoków spadochronowych. 
 
Cele konkursu: 

 Celem turnieju  jest kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez:  

1.     kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym 

2.    popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania     
   pierwszej pomocy przedmedycznej ,  
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Termin: 29.05.2015r. 
Rozpoczęcie: godzina 10.00, 
Rejestracja drużyn: 9.30 – 10.00 
 
Miejsce: Teren Ośrodka Wypoczynkowego – zbiornik wodny Słup  
(przy głównym wjeździe na zaporę)  
 
Uczestnicy:  

• szkoły podstawowe z terenu województwa dolnośląskiego:  
drużyny trzyosobowe z klas IV-VI, 

• gimnazjum z terenu województwa dolnośląskiego:  
indywidualnie do 3 uczniów z danej szkoły. 

 
Zawodnicy podczas rejestracji otrzymują numer, który będzie ich identyfikatorem 
na stacjach. Startujący ze względu na zachowanie jak największej obiektywności 
konkursu, nie powinni mieć na ubraniu logo reprezentowanej placówki. 
 
Nagrody: 

• szkoła podstawowa (drużynowo): 
I miejsce -700 zł,  
II miejsce - 400 zł, 
III miejsce - 200 zł. 

• gimnazjum (indywidualnie): 
I miejsce - 400 zł,  
II miejsce - 200 zł, 
III miejsce - 100 zł. 
 
Przewidzianych jest max. 6 stacji zadań praktycznych: 
- 6 zadań praktycznych dotyczących pierwszej pomocy, 
 
Punktacja: Każdy zawodnik wykonuje zadanie praktyczne (uczniowie szkoły 
podstawowej drużynowo, uczniowie gimnazjum indywidualnie). Zadania 
wykonywane przez zawodnika są oceniane według karty ocen. Do klasyfikacji 
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ogólnej brana jest ilość punktów uzyskanych przez drużynę (szkoła podstawowa)             
i indywidualnie (gimnazjum). Zwycięzcą zostaje szkoła, której drużyna (szkoła 
podstawowa) lub uczeń (gimnazjum) stacji uzyska największą ilość punktów. Czas 
wykonania zadania: około 5 minut.  Sędzia informuje zawodnika, o popełnionych 
błędach i nie wykonanych czynnościach ratowniczych, które przyczyniły się do 
obniżenia oceny. Nauczyciel – opiekun drużyny ma prawo wejścia na stacje 
konkursową i obserwowania swoich podopiecznych podczas wykonywania zadania 
z odległości 3 m, Jeżeli podczas zmagań konkursowych ze względu na jednakową 
liczbę punktów nie można będzie ustalić trzech miejsc pierwszych drużyn w danej 
kategorii wiekowej, wygrywa ta drużyna, która otrzymała większą liczbę punktów 
na stacji nr 1 (resuscytacja). W przypadku równej liczby punktów i na tej stacji, 
sędzia tej stacji przeprowadzi dogrywkę celem ustalenia kolejnych zajętych pozycji 
przez drużyny bądź zawodników. 

Wszelkie sprawy sporne dotyczące zmagań konkursowych rozstrzygać będą 
sędziowie konkursu podczas jego trwania. 

 
Zgłoszenia: 
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do 15.05.2015r. zgłoszenie (ZAŁĄCZNIK 1) na adres: 
 
Urząd Gminy Męcinka 
Męcinka 11 
59-424 Męcinka 
z dopiskiem: „KONKURS PIERWSZEJ POMOCY” 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez 

konieczności podawania przyczyny.  
 

     Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce konkursu.  
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 
Decyzja komisji konkursowej jest  ostateczna i nie  podległa zaskarżeniu. 
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE!  


