
REGULAMIN 
            Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych 

 i VII klas szkół podstawowych 
„999-Reaguj” 

1. Cel: 
promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów, 
pogłębianie wiedzy uczniów na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz 

sposobów udzielania pomocy poszkodowanym 
zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt, dzieci, dorosłych, 
kształcenie umiejętności użycia defibrylatora zewnętrznego w NZK, 
doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

2. Organizator: 
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SOSNOWCU 

3. Nadzór merytoryczny nad zawodami : 
Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa 

4. Uczestnicy: 
       3 - osobowe zespoły młodzieży szkół gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych 
       Szkołę może reprezentować jeden zespół, wyłoniony w eliminacjach szkolnych. 

5 . Zasady i tematyka konkursu: 
 Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

W części teoretycznej każdy uczestnik pisemnie odpowiada na 15 pytań testowych 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w miejscu wypadku oraz promocji 
zdrowia. 

W części praktycznej 3-osobowy zespół szkolny udziela pomocy przedmedycznej 
na pozorowanych stacjach  urazowych oraz wykonuje resuscytację krążeniowo oddechową 
wg. wytycznych ERR z 2015 r. na fantomie medycznym. 
      Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców zespołowych (suma punktów 
trzech uczniów z testu teoretycznego i punktów uzyskanych na stacjach urazowych). 

5. Termin i miejsce konkursu: 
Konkurs zostanie przeprowadzony 18 maja 2018 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym 



 w Sosnowcu ul. Jana Dormana 9a 
Rozpoczęcie konkursu –godz. 9.00 
Przewidywane zakończenie – godz. 14.00 

6. Nagrody i wyróżnienia: 

Konkurs wpisany na listę konkursów premiowanych punktami przy rekrutacji 
do szkół ponadgimnajalnych 
Zwycięskie zespoły (trzy pierwsze miejsca) cenne nagrody rzeczowe i  dyplomy; 
Każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom. 

7. Ustalenia organizacyjne: 
• zespoły wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny, 
• za zdyscyplinowanie zespołu odpowiada jego opiekun, 
• organizator zabezpiecza opiekę medyczną, 
• zespoły biorące udział w konkursie  zabezpieczają materiały opatrunkowe do części 

praktycznej, 
8. Zgłoszenia do udziału w konkursie: 
Pisemnie do dnia 11 maja 2018 r.(zał.1 i 2) na adres mailowy  lo9@sosnowiec.edu.pl  

Organizator 



Załącznik 1 

(                                                                                               
Zgłoszenie do konkursu   

„999-Reaguj” 

Nazwa szkoły: 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….  
Adres szkoły: ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 E – mail ………………………………  
Imiona i nazwiska uczestników konkursu:  
1. …………………………………………………………  
2. …………………………………………………………  
3. ………………………………………………………….  
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna  
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
Telefon kontaktowy: ……………………………………. …………………... 
e- mail ………………………………………………………………………… 

Pieczęć szkoły zgłaszającej 



Załącznik 2 

                                         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

*Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) w konkursie pierwszej pomocy 999- Reaguj  
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 
wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 
U z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm). 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 
konkursu w  publikacji na stronie internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
*Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu.  

……………………………     ………………………………………. 
miejscowość, data      podpis osoby upoważnionej 



  

* Zaznaczyć właściwe. 


