ZARZĄDZENIE NR .?2%.../2021
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia

2021 r.

w sprawie organizacji I Powiatowego Turnieju „Pierwsza Pomoc - uczniowie uczą się
ratować życie” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w zw. z §12 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036)
zarządzam co następuje:
§1
1. W celu propagowania i popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, jak również rozwijania świadomości w zakresie aktywnego niesienia pierwszej
pomocy organizuje się Powiatowy Turniej „Pierwsza Pomoc - Uczniowie uczą się ratować
życie”.
2. Ustalam Regulamin Powiatowego Turnieju „Pierwsza Pomoc - Uczniowie uczą się ratować
życie”, zwanego dalej Turniejem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2

Wykonanie zarządzenia
Jednostkami.

powierzam

Dyrektorowi

Wydziału

Kontroli

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 r.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr<bS./2021
Starosty Łowickiego
.......2021 r.

REGULAMIN
I POWIATOWEGO TURNIEJU
„PIERWSZA POMOC - UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE”
Powiatowy Turniej „Pierwsza Pomoc - Uczniowie uczą się ratować życie” skierowany
jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łowickiego i ma charakter
jednoetapowy.
Celem Turnieju jest propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, jak również rozwijanie świadomości w zakresie aktywnego
niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków i zdarzeń
oraz kształtowanie wśród młodzieży umiejętności współpracy w grupie.
Organizatorem Turnieju jest Powiat Łowicki, partnerami Turnieju zaś Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi w związku
z obowiązującym stanem epidemii.
W Turnieju udział biorą 3 osobowe drużyny reprezentujące daną szkołę ponadpodstawową.
Formalnego zgłoszenia każdorazowo dokonują poszczególne szkoły za pośrednictwem
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Termin zgłoszeń ustala się do dnia 11 czerwca 2021 roku.
Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz podpisaniem oświadczenia i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
Spośród członków danej drużyny wybierany jest kapitan.
Środki ochrony osobistej zawodnika, w tym płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, materiały
opatrunkowe oraz pozostały sprzęt zapewnia Organizator.
Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania oraz podpisania oświadczenia uczestnika zgodnie
z zaleceniami Inspektora Sanitarnego podczas występowania na terenie Polski wirusa
SARS-CoV-2 - stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
Turniej przeprowadzony zostanie w dniu 22 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 na terenie przy
zbiorniku wodnym w miejscowości Guźnia.
Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do znajomości i podporządkowania się przepisom
niniejszego Regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom Organizatora.
Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka drużyny odpowiada
jego opiekun.
Uczestnicy Turnieju i opiekunowie podporządkowują się poleceniom Organizatorów
oraz sędziów.
Uczestnicy zobowiązani są posiadać odpowiedni strój umożliwiający swobodne i bezpieczne
wykonywanie czynności ratowniczych.

Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje zachowanie zasad szczególnej ostrożności,
troska o bezpieczeństwo własne, członków drużyny, pozorantów oraz wszystkich innych osób
biorących udział w konkursie.

PRZEBIEG TURNIEJU:
Rejestracja drużyn na podstawie przedłożonych w stosownym terminie formularzy zgłoszeń
oraz losowanie numerów startowych dla drużyn reprezentujących daną szkołę.
Na Turniej składają się 2 konkurencje praktyczne, do których przystępują drużyny według
wylosowanego numeru startowego.
W każdej konkurencji drużyna może uzyskać od 0 do 30 pkt, przy czym każdy z członków
komisji oceniającej może przyznać od 0 do 10 pkt.
W skład komisji oceniającej wchodzić będą: przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu, przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w Łodzi oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Oceniane będą między innymi: poprawność i czas wykonania zadania, aspekt zapewnienia
bezpieczeństwa ratowników, wezwanie pierwszej pomocy.
Czas przewidziany na każdą konkurencję wynosi 10 minut dla każdej drużyny.

KONKURENCJA NR 1 (na terenie lasu przy zbiorniku wodnym) obejmować będzie
udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej np. w wyniku bójki, ukąszenia,
ataku i zranienia z użyciem niebezpiecznego narzędzia,
KONKURENCJA NR 2 obejmować będzie udzielenie pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej w wyniku np. skoku do wody, podtopienia, zasłabnięcia w wodzie, osobie
będącej w stanie hipotermii.
Suma punktów uzyskanych przez drużynę w obu konkurencjach składa się na wynik końcowy
danego zespołu.
Za zwycięzcę Turnieju uznaje się drużynę, która uzyskała największą liczbę punktów.

NAGRODY:
Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymują dyplomy za zajęte miejsca.
Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Organizatora.
Informacje dodatkowe:
Przed każdą konkurencją osoba odpowiedzialna za przebieg i prowadzenie Turnieju udzieli
wszelkich niezbędnych informacji, co do przebiegu danej konkurencji.
Poszczególne drużyny w drodze losowania przydzielane mieć będą scenariusze zdarzeń,
w których ich zadaniem będzie udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
W improwizowanych zdarzeniach, podczas których udzielana będzie pierwsza pomoc, udział
brać będą pozoranci.

Załącznik nr I do Regulaminu I Pow iatowego
Turnieju Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się
ratować życie ”

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa i adres szkoły:

Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład drużyny reprezentującej szkołę:

Imię i nazwisko nauczyciela będącego opiekunem drużyny:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Załącznik nr 2 do Regulaminu I Powiatowego
Turnieju „Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się
ratować życie ”

imię i nazwisko uczestnika

adres zamieszkania

telefon kontaktowy; e-mail

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu I Powiatowego Turnieju
„Pierwsza Pomoc- uczniow ie uczą się ratować życie’’ i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.

miejscowość, data, podpis

Załącznik nr 3 do Regulaminu I Powiatowego
Turnieju „ Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się
ratować życie ”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) - dalej również ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą przy ul.
Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji I Powiatowego Turnieju
„Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się ratować życie'’, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14. poz. 67: Nr 27. poz. 140).
6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do Turnieju.

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(miejscowość, data, podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe
w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30 w Łowiczu moich danych osobowych niezbędnych
do przystąpienia i udziału w I Powiatowym Turnieju Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się ratować
życie'’, tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejsca zamieszkania oraz numer telefonu i adres poczty
mailowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

miejscowość, data, podpis

Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku
i moich danych osobowych m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Łowickiego,
profilu fb Powiatu Łowickiego oraz w mediach i publikacjach, w zakresie dotyczącym I Powiatowego
Turnieju „Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się ratować życie”.

miejscowość, data, podpis

Załącznik nr 4 do Regulaminu 1 Powiatowego
Turnieju „Pierwsza Pomoc- uczniowie uczą się
ratować życie ”

Oświadczenie uczestnika zgodnie z zaleceniami Inspektora Sanitarnego podczas
występowania na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2

W związku z uczestnictwem w I Powiatowym Turnieju „„Pierwsza Pomoc - uczniowie uczą się
ratować życie” w dniu 22 czerwca 2021 r. w Łowiczu.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2
wywołująca chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miałam/łem kontaktu
z osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.
Jednocześnie oświadczam, że:
a) Posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 podczas uczestnictwa
w Turnieju ,.Pierwsza Pomoc - uczniowie uczą się ratować życie”, które odbywa się
w Łowiczu;
b) Nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Turnieju w razie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie w/w wydarzenia;
c) Zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemiologicznego i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Imię i nazwisko Uczestnika (DRUKOWANYMI LITERAMI):

Dane kontaktowe:
Numer telefonu kontaktowego

Adres e m a il:..........
Adres zamieszkania

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych
informacji związanych z wirusem SARS CoV-2 naraża mnie na odpowiedzialność cywilną,
a w przypadku, gdy okaże się, że jestem chory, również na odpowiedzialność karną.
Wyrażam zgodę, na przechowywanie przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w Wydziale
Kontroli i Zarządzania Jednostkami danych osobowych zawartych w oświadczeniu
i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom
porządkowym.

Podpis Uczestnika

W przypadku osób niepełnoletnich (proszę o wypełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego):
Oświadczam, że powyższe dane, złożone przez syna/córkę, są zgodne z prawdą.

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego:
Imię i nazwisko:................................
Telefon kontaktowy:.........................

