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Regulamin  

VI Powiatowego konkursu wiedzy 
o honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy  

 
 
 

1. Cel konkursu 
Celem Powiatowego konkursu wiedzy o honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy zwanego 
dalej „konkursem” jest kształtowanie umiejętności dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych 
wśród dzieci i młodzieży poprzez: 

a) rozbudzenie zainteresowania tematyką honorowego oddawania krwi, 
b) podniesienie poziomu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, 
c) kształtowanie wśród uczniów bezpiecznych zachowań. 
 

2. Adresaci konkursu 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjalnych  
z powiatu ziemskiego krakowskiego. 

 
3. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 
Delegatura w Krakowie dla Powiatu Krakowskiego. 
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Wiedza na wagę życia” współfinansowanego ze 
środków Powiatu Krakowskiego. 

 
4. Założenia organizacyjne 

a) W konkursie może wziąć udział jeden trzyosobowy zespół reprezentujący jedną szkołę. 
b) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 4 grudnia 2015 r. Kartę zgłoszenia 

(załącznik nr 1) należy przesłać faksem na nr 12 422 90 79 lub e-malem: 
krakow.powiat@pck.org.pl 

c) Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka, w którym zawarta jest zgoda na udział  
w konkursie należy przekazać organizatorowi w dniu rozegrania konkursu. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

d) Konkurs odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie przy  
al. Słowackiego 20 (I piętro, p. 100) w dniu 10 grudnia 2015 r. w godz. 9.30-13.00. 

e) Udział u konkursie jest bezpłatny. 
 
5. Przebieg konkursu 

a) Konkurs jest drużynowy, rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły 
podstawowe i gimnazjalne. 

b) Każdy uczeń z zespołu indywidualnie rozwiązuje zadanie (test wyboru – 20 zadań, za 
każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt) przygotowany przez organizatora. Na rozwiązanie 
testu uczestnicy mają 25 minut. 

c) O kolejności miejsc zajętych przez poszczególne szkoły zdecyduje suma punktów 
zdobytych przez zespół ją reprezentujący. 

d) W przypadku jednakowej liczby punktów zostanie przeprowadzona dogrywka. 
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6. Zakres tematyczny konkursu 
Uczestników konkursu obowiązuje znajomość następujących tematów: 

a) pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: 
� telefony alarmowe, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zawartość aptece pierwszej 

pomocy, 
� postępowanie z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym, 
� pozycja boczna bezpieczna, 
� resuscytacja krążeniowo-oddechowa, 
� złamania, krwotoki, rany cięte i in. 

b) honorowe krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża: 
� historia ruchu honorowego krwiodawstwa, 
� grupy krwi, składniki krwi, 
� krwiodawstwo i krwiolecznictwo i in. 

 
7. Komisja konkursowa 

W skład Komisji konkursowej wchodzą: instruktor pierwszej pomocy PCK, przedstawiciel klubu HDK 
PCK, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krakowie, pracownik biura Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK. Decyzje Komisji są ostateczne. 
 

8. Nagrody 
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze zespoły w każdej z dwóch kategorii wiekowych. 

 
9. Postanowienia końcowe 

a) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie.  
b) Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
c) Wgląd do prac konkursowych wyłącznie w biurze organizatora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


