
REGULAMIN 

Gry o pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

 Postanowienia ogólne 

 Gra o pierwszej pomocy przedmedycznej: 

 I etap - Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz test 

sprawdzający wiedzę. –  9-10 maj 2018. 

II etap – filmy instruktażowe –  17 maj 2018. 

III etap - Manewry ratownicze w terenie. Ogłoszenie wyników gry: 23 maj 

2018. 

 Organizatorem gry jest Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i zobowiązuje 

się do natychmiastowego poinformowania uczestników.  

 Informacje dotyczące gry będą systematycznie zamieszczane na stronie 

internetowej Bursy Szkolnej nr 5 – zakładka Szkoła Promująca Zdrowie.  

 

 Cel gry: 

Celem gry jest rozwój umiejętności udzielania pierwszej pomocy  

i ratownictwa wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek na 

terenie miasta Lublin. 

Cele pośrednie gry: 

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz    

     teoretycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

- kształtowanie umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach 

trudnych; 

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodzieży w placówkach; 

- kształtowanie umiejętności planowania, współpracy i zdrowej  

     rywalizacji. 



 Zasady przeprowadzenia gry: 

 Placówka typuje drużynę składającą się z 4 uczestników. 

 Każda drużyna bierze udział we wszystkich trzech etapach gry. 

 Każdy z etapów gry jest punktowany osobno. O zwycięstwie konkursu 

decyduje ilość uzyskanych punktów ze wszystkich etapów. 

 Kryteria punktowe zostaną podane  

I etap – test sprawdzający wiedzę – max 30 pkt. 

II etap – film instruktażowy – max 10 pkt. 

III etap – Manewry ratownicze w terenie – za każde stanowisko max 5 pkt. 

 

 Jury 

Bursa Szkolna nr 5 powoła jury, którego imienny skład zostanie podany w 

późniejszym terminie. 

 

 Zgłoszenia do udziału w grze 

Dostarczenie formularzy zgłoszeniowych w formie  

     papierowej lub e-mailowej do dnia 30 kwietnia 2018 roku do Bursy  

     Szkolnej nr 5 w Lublinie.  

 

 

Bursa Szkolna nr 5 

Pogodna 52A 

20-337 Lublin                                                                                              

telefon: 81 74 444 22    

tel. kom.  533 955 011              

fax 81 44 20 23              

sekretariat@bursa5.lublin.eu     

     

                                                                                                                                                                                          

                         Koordynatorzy projektu: 

 

mgr Alicja Kot 

mgr Izabela Sobczyk 

mgr Katarzyna Stępień-Pękala   

mgr Łukasz Choroś 

 

W razie pytań prosimy o kontakt 

telefoniczny lub e-mailowy. 
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