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XI Turniej Pierwszej Pomocy
„Uczeñ Ratowniczek”
1. Organizator:
M³odzie¿owy Dom Kultury w Rzeszowie

2. Cele Turnieju:
- uœwiadomienie uczniom koniecznoœci poznawania zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej;
- pog³êbianie i utrwalanie nabytych umiejêtnoœci;
- konfrontowanie wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej;
- nabywanie umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej jako jednego z wa¿nych elementów ¿ycia;
- propagowanie zasad „czystej” rywalizacji

3. Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII Szkó³ Podstawowych Miasta Rzeszowa,
którzy bêd¹ oceniani w 3 kategoriach: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII.

4. Warunki i przebieg Turnieju:
- ka¿da szko³a mo¿e zg³osiæ trzy dru¿yny (po jednej z ka¿dej
kategorii wiekowej) sk³adaj¹ce siê z czterech uczniów;
- organizator nie przyjmuje dru¿yn w innej ni¿ podanej liczbie
uczestników;
- Turniej sk³ada siê z dwóch czêœci:
a) Teoretycznej - dotycz¹cej wiedzy ogólnej z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej;
b) Praktycznej - dotycz¹cej podstawowych elementów udzielania
pierwszej pomocy oraz zabiegu resuscytacji na fantomie
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5. Terminarz Turnieju.
- do 20.05.2019 r. - zg³aszanie dru¿yn
Wype³nion¹ czytelnie kartê zg³oszenia dru¿yny oraz oœwiadczenia
(o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku
w zwi¹zku z udzia³em w turnieju) ka¿dego uczestnika turnieju nale¿y
dostarczyæ lub przes³aæ na adres:
M³odzie¿owy Dom Kultury
ul. Osmeckiego 51
35-506 Rzeszów
tel/fax. 17 748 38 91
e-mail: imprezy@mdk.erzeszow.pl
z dopiskiem „Uczeñ Ratowniczek”
- 29.05.2019 r. - termin Turnieju
godz. 9.00 - rejestracja dru¿yn
godz. 9.30 - rozpoczêcie Turnieju

6. Uwagi.
- Dru¿yny oceniane bêd¹ przez komisjê Turnieju powo³an¹ przez
M³odzie¿owy Dom Kultury w Rzeszowie.
- Dru¿yny w sk³adzie innym, ni¿ podanym w warunkach Turnieju
nie bêd¹ klasyfikowane.
- Organizator przewiduje nagrody dla zwyciêskich dru¿yn.
- Konkurs odbêdzie siê w M³odzie¿owym Domu Kultury
przy ul. Osmeckiego 51 (os. Baranówka IV)
- Szczegó³owe informacje na temat Turnieju mo¿na uzyskaæ drog¹
elektroniczn¹: imprezy@mdk.erzeszow.pl lub telefonicznie 17 748 38 91
- Regulamin i karta zg³oszenia dostêpne s¹ równie¿ na stronie:
www.mdk.rzeszow.pl
- Organizator zastrzega sobie w uzasadnionym przypadku do zmiany
terminu turnieju.
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Serdecznie zapraszamy!
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