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REGULAMIN 
VIII Edycji Gminnego Konkursu Pierwszej Pomocy 

dla uczniów (klasa siódma, ósma) szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia 
- edycja wirtualna  

 
1. Cel: 

Celem konkursu jest promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów.  
 

2. Organizator: 
MLUKS „Orlik” Kcynia   
SP im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie  
Med – Life Damian Garlicki 
Urząd Miejski w Kcyni  
 

3. Uczestnicy: 

3 - osobowe zespoły młodzieży (klasa siódma, ósma) szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia.    
Każdą szkołę może reprezentować tylko jeden zespół. 
W nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021 r. (do godz. 12.00), każda zainteresowana 
udziałem w konkursie szkoła, przesyła na adres e-mailowy: 
bartek.lyszczarz@wp.pl  
SKAN WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ SZKOŁY, PODPISANY PRZEZ DYREKTORA BĄDŹ W 
WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OPIEKUNA ZESPOŁU 
 

4. Ramowe zasady organizacji:  
1) Z uwagi na pandemię covid – 19 również w tym roku, wzorem roku ubiegłego, konkurs przybiera 

zmienioną formułę i przeprowadzony zostanie w formule on – line.  
2) W dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 9.00, na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mailowe 

przesłany zostanie test w formacie word do samodzielnego wypełnienia przez każdego uczestnika 
konkursu. Uczestnicy rywalizują w tym dniu o nagrody rzeczowe indywidualne, dlatego też 
prosimy, by test rozwiązywali samodzielnie bez wsparcia kolegów z zespołu.  

3) Zadaniem ucznia – uczestnika konkursu, będzie udzielnie odpowiedzi na pytania testowe (test 
wyboru) i odesłanie formularza na adres mailowy z którego zostanie wysłany. Czas na odesłanie 
maila z odpowiedziami wynosi maksymalnie 45 minut (do godz. 9.45 w dniu 21 czerwca 2021 r.).  

4) Ratownicy medyczni dokonają oceny przesłanych odpowiedzi i wyłonią zwycięzców rywalizacji 
indywidualnej (decydować będzie zdobyta liczba punktów. W przypadku uzyskania równej liczby 
punktów przez większa liczbę uczestników, dosłane zostaną pytania dodatkowe, o czym uczestnik 
zostanie powiadomiony telefonicznie).  

5) W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 rozpocznie się rywalizacja zespołowa. W tym dniu z 3- 
osobowymi zespołami uczniów, ratownicy łączyć się będą za pośrednictwem aplikacji teams / 
zoom. Link do spotkania oraz dokładny harmonogram łączeń z poszczególnymi zespołami, zostanie 
przesłany do opiekunów po 14 czerwca br.   

6) Prosimy aby na ten dzień przygotować fantomy, w przypadku ich braku, prosimy o zaznaczenia tego 
faktu na karcie zgłoszeniowej do konkursu.  

7) Ratownicy oceniać będą odpowiedzi uczestników na zadane zadania konkursowe (praktyczne) i 
przyznawać punkty. Ekipa, która najdokładniej, najbardziej szczegółowo i profesjonalnie odpowie 
i wykona wszystkie polecenia, wygra konkurs w kategorii szkół.  
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5. Nagrody i wyróżnienia: 
a) zwycięzcy zespołowi (trzy pierwsze miejsca) otrzymają dyplomy i puchary dla szkół; 
b) zwycięzcy indywidualni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 
6. Ustalenia organizacyjne: 

✔ Organizator nie odpowiada za problemy techniczne np. związane z działaniem Internetu w dniu przeprowadzenia 
konkursu 
✔ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu 

✔ Odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie konkursu są p. Bartek Łyszczarz MLUKS Orlik Kcynia oraz p. 
Marta Kwaśny firma MED. – Life    
✔ Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy zakupione zostaną w ramach dotacji pozyskanej przez MLUKS Orlik 
w ramach otwartego konkursu ofert NR 3/2021 „ZDROWIE I WOLONTARIAT 2021” ze środków budżetowych 
gminy Kcynia oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu konkurs ofert Nr 9/2021.  
✔ Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone na adresy szkół biorących udział w konkursie. Kwestie te zostaną 
uregulowane indywidualnie z poszczególnymi szkołami  
✔ Biorąc udział w konkursie, wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie, wyrażają zgodę na PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 
Kategorie przetwarzanych danych: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mailowy, wiek, nazwa szkoły w przypadku 
uczniów.   

 
 

7. Zgłoszenia do udziału w konkursie: 
E-mailowo: bartek.lyszczarz@wp.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. godz. 12.00    

Organizatorzy 
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