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REGULAMIN 

VI  Edycji Powiatowego Konkursu z Edukacji dla Bezpieczeństwa pod hasłem 

,,Wiem, potrafię, ratuję …” 

Dla uczniów szkół gimnazjalnych, objętego honorowym patronatem przez 

Pana Mariusza Filipiuka Starostę Bialskiego 

 

I. Organizatorem konkursu jest Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej 

Podlaskiej jako organ prowadzący Szkoły Rzemieślnicze. 

II. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych  powiatu bialskiego. 

III. Cele konkursu: 

 Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów poprzez: 

- pogłębianie wiedzy uczniów na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz 

sposobów udzielania pomocy poszkodowanym; 

- zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie 

przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej: 

 Promowanie wiedzy o głównych zadaniach ochrony ludności i obrony cywilnej: 

 Sprawdzenie wiedzy na temat ochrony przed skutkami różnych zagrożeń: 

 Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz 

metodach alarmowania. 

IV. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:  

1. Eliminacje (etap wewnątrzszkolny) – szkoły organizują we własnym zakresie do dnia                                  

14 maja 2018 roku. 

2. Finał (etap międzyszkolny) odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku  o godzinie 9
00                                             

 

w siedzibie organizatora w Szkołach Rzemieślniczych na ul. Warszawskiej 14.  

Finaliści ( trzy osobowe zespoły) pod opieką nauczyciela stawiają się 24 maja 2019 roku  

o godzinie 9
00

 w siedzibie organizatora w Gimnazjum Rzemieślniczym ul. Warszawska 14, 

gdzie odbędzie się finał konkursu, podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.  

V. Ramowe zasady organizacji i tematyka etapu powiatowego. 

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

 

 

http://www.cechbialski.com.pl/
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W części teoretycznej wszyscy przedstawiciele zespołu szkolnego odpowiedzą pisemnie na 

15 pytań testowych z zakresu treści z edukacji dla bezpieczeństwa. Przykładowe pytania testowe 

znajdują się na stronie: www.cechbialski.com.pl 

W części praktycznej 3 - osobowy zespół szkolny udziela pomocy przedmedycznej w dwóch 

ogniskach urazowych (zranienie, oparzenie, złamanie kończyny dolnej, utrata przytomności, ciało 

obce w organizmie, wypadek komunikacyjny) oraz wykonuje resuscytację krążeniowo- oddechową 

według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców zespołowych szkoły (decyduje suma punktów trzech 

uczniów z testu teoretycznego i punktów uzyskanych na ogniskach urazowych). Werdykt komisji 

jest ostateczny. Wszelkie odwołania prosimy zgłaszać maksymalnie pół godziny po ogłoszeniu 

wyników. 

I. Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs zostanie przeprowadzony 24 maja 2019 roku w Szkołach Rzemieślniczych na 

ul. Warszawskiej 14. 

Otwarcie konkursu o godzinie 9
00

 a przewidywane zakończenie o godzinie 14
00

. 

II. Zgłoszenia do udziału w konkursie:  

Karty zgłoszenia załączone do regulaminu należy przesłać drogą mailową na adres: rzszgr@o2.pl, 

pocztową lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu do dnia 20.05.2019 roku.   
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