
 

 

R E G U L A M I N  

IV OLIMPIADY WIEDZY Z ZAKRESU ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ  

DLA SZKÓŁ POWIATU SŁUPSKIEGO 

 
Rozdział 1. CEL OLIMPIADY 

1. Celem IV Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Powiatu Słupskiego zwanej                

w niniejszym Regulaminie Olimpiadą, jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie 

poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz następstw  i skutków wypadków. 

2. Szczegółowymi celami Olimpiady są: 

 stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, 

 wzmocnienie u młodzieży potrzeby edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                        

w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, 

 rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów, 

 rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia potrzebnej do zdobycia określonych umiejętności                

i uzyskania kompetencji w zakresie pierwszej pomocy. 

 

Rozdział 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE MISTRZOSTW 

1. Organizatorem Olimpiady  jest Starosta Powiatu Słupskiego i Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy udziale innych instytucji i organizacji zainteresowanych 

problematyką udzielania pierwszej pomocy w szczególności: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Słupsku, Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, Straży Granicznej w Ustce, Batalionu Ochrony Bazy                    

w Redzikowie, Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Szkoły Policji w Słupsku, 

Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Niniejszy Regulamin IV Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Powiatu 

Słupskiego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania wszystkich etapów Olimpiady. 

Zespoły zgłaszające swój udział w Olimpiadzie uznają tym samym zasady przeprowadzania Olimpiady zawarte 

w niniejszym Regulaminie. 

3. Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych etapów Olimpiady muszą być opracowane i podane                     

do wiadomości przez organizatorów w oparciu i zgodzie z niniejszym Regulaminem. Wszyscy uczestnicy 

Olimpiady w muszą być zapoznani z zapisami niniejszego Regulaminu przed startem w Olimpiadzie. 

4. Decyzje o rozpoczęciu organizacji Olimpiady w danym roku szkolnym podejmuje i podaje do wiadomości 

Powiat Słupski. 

5. Daty etapów szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych 

- etapy szkolne Olimpiady odbywają się najpóźniej do końca lutego danego roku, 

- etapy międzyszkolne Olimpiady odbywają się najpóźniej do końca marca danego roku, 

- etap powiatowy Olimpiady odbywa się najpóźniej do końca maja danego roku 

6. Olimpiada składa się z trzech etapów. Za zorganizowanie Olimpiady odpowiadają: 

-  etapy szkolne – koordynatorzy szkolni zgłoszonych szkół, 

-  etapy międzyszkolne  - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

-  etap powiatowy–Powiat Słupski, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

7. Szkoły zgłoszone do Olimpiady z terenu Powiatu Słupskiego powołują koordynatorów szkolnych zajmujących 

się na co dzień zagadnieniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy (np. nauczycieli edukacji                                  

dla bezpieczeństwa). 

Organizatorzy Olimpiady nie zwracają uczestnikom ani delegującym ich jednostkom kosztów poniesionych                

w związku z udziałem w Olimpiadzie. 

 



 

 

Rozdział 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W OLIMPIADZIE 

8. Uczestnikami Olimpiady są: 

- zespoły pierwszej pomocy składające się z 5 zawodników, 

- opiekunowie, 

- kibice. 

9. Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną, zaś każdy inny uczestnik - dokument 

tożsamości. Organizator ma prawo do wylegitymowania uczestników Olimpiady. 

10. Kapitanem Zespołu jest jeden z zawodników wyznaczony przez zespół.  

11. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana jednego zawodnika w stosunku do składu zespołu 

startującego we wcześniejszym etapie Olimpiady. Fakt ten należy wyraźnie zaznaczyć na Formularzu 

Zgłoszeniowym na kolejny etap Olimpiady. 

12. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu na Formularzu Zgłoszeniowym,. 

    Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

13. W etapie międzyszkolnym Olimpiady uczestniczą zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w etapach szkolnych.  

14. W etapie powiatowym Olimpiady uczestniczą zespoły, które uczestniczyły w etapach międzyszkolnych.  

15. Członkowie zespołu, który zwyciężył w etapie powiatowym Olimpiady, nie mogą brać udziału w kolejnych 

edycjach Olimpiady. 

 
Rozdział 4. BEZPIECZEŃSTWO OLIMPIADY 

16. Organizatorzy etapu powiatowego Olimpiady nie zapewniają ubezpieczenia NW uczestnikom. Obowiązek ten 

spoczywa na delegujących zespoły szkołach. 

17. Każdy zespół ma opiekuna faktycznego, który sprawuje opiekę nad członkami zespołu przez cały czas trwania 

imprezy. 

18. Każdy opiekun zespołu, w dniu przyjazdu na Olimpiadę jest zobowiązany posiadać podpisane przez rodziców 

lub opiekunów Oświadczenia zgody na udział w Olimpiadzie zawodników i kibiców niepełnoletnich. 

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

19. Stacje Mistrzostw powinny być rozmieszczone i zaprojektowane, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla 

uczestników. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku Kierownik Stacji jest zobowiązany przerwać działania                        

i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz, w razie konieczności, wezwać profesjonalną pomoc 

medyczną.  

 
Rozdział 5. SĘDZIOWIE 

20. Oceny czynności ratowniczych zawodników dokonują sędziowie na poszczególnych stacjach.     

21. Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu Olimpiady czuwa: 

a)  na etapie szkolnym: 

-  koordynator szkolny, 

b)  na etapie międzyszkolnym: 

-  koordynator z ramienia ZSA, 

c)  na etapie powiatowym: 

-  Sędzia Główny Olimpiady – Przedstawiciel Stacji Pogotowia Ratunkowego  

-  przedstawiciel Powiatu Słupskiego, 

-  przedstawiciel służb mundurowych 

 

22. Pracą Komisji Sędziowskiej Olimpiady kieruje Sędzia Główny Olimpiady. Komisja Sędziowska odpowiada               

za przestrzeganie regulaminu przez uczestników Olimpiady, zapewnia zgodność sędziowania na stacjach                  

ze standardami nauczania pierwszej pomocy. 

23. Komisja Sędziowska może nie dopuścić do startu, ukarać punktami karnymi lub przerwać udział w Olimpiadzie 

zespołu naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu. 

24. Decyzje  Komisji Sędziowskiej są ostateczne. 

25. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację oraz przebieg mistrzostw są zobowiązane do zachowania                   

w całkowitej dyskrecji poznanych szczegółów pozorowanych urazów, które będą zainscenizowane                         

dla zawodników, aż do chwili zakończenia Olimpiady. Główna Komisja Sędziowska może odsunąć osobę                

nie przestrzegającą powyższych zasad od dalszej pracy podczas Olimpiady. 

 



 

 

Rozdział 6. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

26. Ubiór nie może zawierać symboli wskazujących jaką szkołę, miejscowość, rejon lub okręg reprezentują 

uczestnicy. 

27. W czasie Olimpiady na etapie powiatowym wykorzystywany będzie sprzęt przygotowany przez organizatora. 

Rozdział 7. PRZEBIEG OLIMPIADY 

28. Olimpiada składa się z części teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej. 

29. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w szkole, która zgłosiła swój udział i polega on na wykonaniu zadań 

praktycznych pod okiem koordynatora szkolnego. 

30. W etapie szkolnym może brać udział kilka drużyn 5 osobowych. Koordynator szkolny podsumowując pracę 

wszystkich zespołów szkolnych wyłania jeden zespół, który będzie brał udział w etapie międzyszkolnym. 

31. Etap międzyszkolny ma charakter teoretyczny, przygotowywany jest przez organizatora i polega na rozwiązaniu 

testu on-line. 

32. Część teoretyczna (test) składa się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz 

międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o ruchu. 

33. Warunkiem przejścia do trzeciego etapu Olimpiady – etapu powiatowego jest pozytywne rozwiązanie testu on-

line etapu międzyszkolnego. 

34. Etap powiatowy Olimpiady ma charakter zadań praktycznych wykonywanych i ocenianych przez Komisję 

Sędziowską Olimpiady. Etap powiatowy odbywa się na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. 

35. Część praktyczna etapu powiatowego składa się z szeregu scenek - pozoracji zorganizowanych w formie stacji. 

W ich trakcie zawodnicy mają za zadanie wykonać czynności ratownicze. 

36.  Przed rozpoczęciem Olimpiady, w obecności przedstawicieli wszystkich zespołów, kapitanowie dokonują   

losowania numerów startowych dla swoich zespołów.  

37. Tematyka pozoracji nawiązywać będzie do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków.  

38.  Na stacjach oceniane będzie: 

-  bezpieczeństwo zawodników, 

-  wezwanie kwalifikowanej pomocy, 

-  udzielenie pierwszej pomocy, 

-  umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników, 

-  kierowanie zespołem i praca zespołowa. 

39. Punktacja czynności ratowniczych wykonanych przy każdym poszkodowanym oraz praca Kapitana Zespołu jest 

wykonywana na osobnych Kartach Ocen. Karty Ocen pozostają u sędziów oceniających postępowanie 

ratowników na danej stacji. 

40. Na stację wchodzi opiekun zespołu oraz zawodnicy biorący udział w akcji. Pozostałe osoby towarzyszące 

zespołowi oczekują poza terenem stacji. Osoby te mogą przeglądać się działaniom zespołu spoza terenu stacji. 

41. W razie odstępstwa od powyższych zasad Główna Komisja Sędziowska Olimpiady może ukarać zespół 

punktami karnymi lub dyskwalifikacją zespołu. 

42. Olimpiada odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne. Na wypadek złej pogody organizatorzy są 

zobowiązani tak zmodyfikować zadania, aby jej pokonanie było jak najmniej uciążliwe dla zawodników. 

43. Spośród wszystkich zespołów biorących udział w etapie powiatowym wyłonione zostaną przez Głównego 

Sędziego trzy drużyny do ścisłego finału Olimpiady. 

44. Dla drużyn ścisłego finału przygotowane zostaną pozoracje wymagające połączenia czynności 

przedmiotycznych wykonywanych w trakcie finału w symulowanym zdarzeniu. Pozoracje zostaną przydzielone 

w drodze losowania. 

 
Rozdział 8. PROTESTY 

45.  Zespół nie zgadzający się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji.  

46.  Protesty wyjaśnia i rozstrzyga Główna Komisja Sędziowska. 

47.  Decyzje Głównej Komisji Sędziowskiej dotyczące protestów podawane są do wiadomości startujących 

zespołów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników danego etapu Mistrzostw. 



 

 

 

 

Rozdział 9. ZASADY OCENY KOŃCOWEJ, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 

48. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej liczby punktów etapu powiatowego Olimpiady. 

49. Jeżeli więcej niż jeden zespół otrzyma taką samą liczbę punktów o zwycięstwie zadecyduje dogrywka w formie 

quizu tematycznego. 

50. Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe, zapewnione przez organizatora 

Olimpiady.  

51. Wszystkie zespoły uczestniczące w Olimpiadzie otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz, w miarę możliwości, 

upominki okolicznościowe. 

 

Spis Załączników do niniejszego Regulaminu: 

-  Załącznik nr 1: Wzór Formularza Zgłoszeniowego, 

-  Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia zgody na udział w Olimpiadzie 


