


REGULAMIN
 MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU PIERWSZEJ POMOCY

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

1. Organizatorzy
Organizatorem Turnieju jest:
Centrum Kultury w Łubnicach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach,
Państwowa Straż Pożarna w Staszowie.
Patronat honorowy -Poseł na Sejm RP Michał Cieślak 

-Starosta Powiatu Staszowskiego
-Wójt Gminy Łubnice 

2. Uczestnicy
Uczestnikami turnieju są czteroosobowe reprezentacje 
szkół podstawowych oraz gimnazjum z gminy Łubnice w 
kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 
oraz gimnazjum - poszczególne klasy.

3. Cel zawodów
Celem zawodów jest:
- Edukacja młodzieży w zakresie właściwego 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami

w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego  
postępowania na miejscu wypadku i w innych 
sytuacjach zagrożenia.

- Kształtowanie świadomości udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach.

- Promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży
i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej.

- Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Kształtowanie świadomości i postaw uczniów 
sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych.

- Promowanie i upowszechnianie zasad ratownictwa 
przedmedycznego.



4. Zakres tematyczny
Zakres tematyczny turnieju obejmuje podstawowe czynności 
ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami 
medycznymi. Zakres ten dokładnie określają wytyczne BLS 
zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010
roku. Poza tym oceniane będą umiejętności zachowania się
w stanach zagrożenia zdrowia i życia związanych ze 
złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, 
klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, stanami 
nagłymi jak na przykład epilepsja, udar mózgu, ostre 
zespoły wieńcowe oraz w razie wystąpienia wypadków 
komunikacyjnych.
Przy ocenie brane bedą pod uwagę podejmowane działania, 
efekty działań oraz zachowanie na miejscu zdarzenia.

5. Sposób przeprowadzenia turnieju
Turniej składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy – szkolny:
Szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje wg przyjętych
przez siebie rozwiązań. Na drodze eliminacji wyłaniają 
czteroosobowe grupy, które stanowić będą reprezentację 
szkoły w etapie drugim i trzecim.

Etap drugi – teoretyczny.
Wszyscy uczestnicy rozwiązują test wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy wg wymagań ujętych w punkcie 4.
Punkty poszczególnych członków zespołu są sumowane. Suma 
punktów członków drużyny stanowi wynik szkoły.

Etap trzeci – praktyczny. 
Czteroosobowe zespoły uczestniczą w pozorowanych akcjach 
ratunkowych na poszczególnych stanowiskach.
W każdym zespole jedna z osób pełni funkcję kierownika, 
który koordynuje pracą zespołu. Praktyczna część polega 
na sprawdzeniu umiejętności udzielania pomocy w 
sytuacjach pozorowanych (siedem stanowisk) oraz 
umiejętności prawidłowego wykonania resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej – przeprowadzonej na fantomie. 
Zawodnikom może towarzyszyć w charakterze obserwatora 



opiekun drużyny – zabronione jest jednak pod groźbą 
dyskwalifikacji pomaganie przez niego drużynie w czasie 
podejmowanych przez nią działań ratowniczych.
Rodzaje scen pozorowanych na każdym ze stanowisk 
pozostaną nieznane dla każdej z drużyn.
Podczas scen pozorowanych ocenia się:
- bezpieczeństwo ratowników
- sposób ratowania życia i zdrowia
- wezwanie kwalifikowanej pomocy
- udzielenie pierwszej pomocy
- umiejętność samodzielnego działania ratowników
- kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

6. Terminy i zgłoszenia
Termin zgłaszania upływa z dniem 24 marca 2017r. 
Zgłoszenia nadsyłać można:
- Drogą elektroniczną na adres: centrumkultury@tlen.pl
- Drogą listową na adres:
  Centrum Kultury w Łubnicach, 28-232 Łubnice 74 
- Dostarczyć własnoręcznie do Centrum Kultury w          
Łubnicach w godzinach pracy placówki.
Zgłoszenie zawierać powinno nazwę zgłaszanej szkoły, 
listę uczestników z opiekunem.
Termin przeprowadzenia etapu drugiego i trzeciego:  
31.03.2017r. o godz. 9:00 
na terenie Centrum Kultury w Łubnicach.
Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi w dniu 31.03.2017r.

7. Jury
Zawody oceniane są przez zespół sędziów.
W skład zespołu wchodzi:
- ratownik medyczny – Pogotowie ratunkowe-sędzia główny,
- ratownik medyczny – PSP Staszów
- ratownik medyczny – OSP Łubnice
Zespoł posiadał będzie karty oceny zawierające 
szczegółowe kryteria oceny na poszczególnych 
stanowiskach. W sprawach spornych głos decydujący ma 
ratownik medyczny – sędzia główny.



Sędzia Główny jest organem odwoławczym, który rozpatruje 
skargi uczestników i w sprawach związanych z ocenianiem 
przebiegu zawodów ma głos ostateczny.
Sędzia Główny, po konsultacji z członkami zespołu 
oceniającego, może podjąć decyzję o dyskwalifikacji 
zespołu łamiącego niniejszy regulamin.

8. Wyposażenie stanowisk
Organizatorzy zapewniają środki niezbędne do użycia na 
poszczególnych stanowiskach.
Wyposażenie na wszystkich stanowiskach jest jednakowe i 
składa się z niezbędnego do użycia na zawodach sprzętu 
możliwego do użycia przez ratowników pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

9. Zwycięzcy, nagrody
Nagrodę rzeczową otrzymuje najlepsza drużyna.
Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy oraz upominki.
W razie tej samej ilości punktów w części praktycznej 
brane są pod uwagę punkty zebrane w części teoretycznej. 
Jeśli i tu występuje ten sam wynik punktowy drużyny 
wykonują dodatkowe zadanie.

10. Uwaga
- Uczestnicy przedkładają organizatorowi zgodę rodziców 
na udział w konkursie (do pobrania na stronie 
organizatora- www.cklubnice.pl).
- Organizatorzy nie zapewniają opieki niepełnoletnim 
uczestnikom zawodów. Opiekę wychowawczą sprawują nad 
uczestnikami opiekunowie drużyn szkolnych.

11. Literatura
- Podręczniki szkolne do nauczania przedmiotu „Edukacja 
dla Bezpieczeństwa”.
- „Podręcznik Pierwszej Pomocy”, A. Buchfelder, M. 
Buchfelder , Warszawa 2008.



KARTA ZGŁOSZENIA 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIERWSZEJ POMOCY
31 marca 2017r.

…………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły

Lp. Imie  nazwisko uczestnika klasa Uwagi

1

2

3

4

……………………………………………………………
Opiekun drużyny 



Zgoda

Wyrażam zgodę na udział w „MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU 
PIERWSZEJ POMOCY” mojego  syna/córki

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w/w zawodach.
Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 
101, poz.926 z późn. zm.) i na wykorzystanie wizerunku 
mojego syna/córki na stronie internetowej Centrum Kultury
w Łubnicach, OSP w Łubnicach oraz przy prezentowaniu i 
rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych i 
edukacyjnych w ramach organizowanego „MIĘDZYSZKOLNEGO 
TURNIEJU PIERWSZEJ POMOCY”.

Data i czytelny podpis rodzica

 …………………………………………………


