
ZARZĄDZENIE NR J.?-..../2022 

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia .../3....jCT).Qv|^ 2022 r.

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

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z ait. 4 ust. 1 pkt 1,2 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 ogłasza się II Powiatowy Turniej „Pierwsza Pomoc -  Uczniowie uczą się ratować 
życie”.

2. Ustalam Regulamin II Powiatowego Turnieju „Pierwsza Pomoc -  Uczniowie uczą się 
ratować życie”, zwanego dalej Turniejem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania 
Jednostkami.

§2

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem .... B . . .  9S. ....2022 r.

STAI 3WICKI
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załaczn
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Starosty Łowickiego 
z dnia . . JĄ ...M u fa .. A Q ll

REGULAMIN
II POWIATOWEGO TURNIEJU

„PIERWSZA POMOC -  UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE”

1. Postanowienia ogólne:

• Organizatorem II Powiatowego Turnieju „Pierwsza Pomoc -  Uczniowie uczą się 

ratować życie”, zwanego dalej „Turniejem”, jest Powiat Łowicki;

• Partnerami Turnieju są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, 

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi.

2. Cel Turnieju:

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.

3. Adresaci Turnieju:

Turniej skierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.

4. Zakres tematyczny Turnieju:

Zakres tematyczny Turnieju obejmuje zasady udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzane 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

5. Sposób przeprowadzenia Turnieju:

Etap I -  szkolny

Szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje według przyjętych przez siebie rozwiązań. 

Etap szkolny powinien zostać przeprowadzony do dnia 1 czerwca 2022 r. Na drodze eliminacji 
wyłaniają trzyosobowe grupy, które stanowić będą reprezentację szkoły w etapie drugim.

Etap II -  międzyszkolny - powiatowy

Etap ten będzie składał się z dwóch konkurencji.



• KONKURENCJA NR 1 (na terenie Łowickiej Plaży nad Bzurą) 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.

6. Założenia organizacyjne:

• W II Etapie Turnieju udział biorą trzyosobowe drużyny reprezentujące daną szkołę 

ponadpodstawową.

• Spośród członków danej drużyny wybierany jest kapitan.

• Drużyna musi posiadać opiekuna.

• Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do znajomości i podporządkowania się 
przepisom niniejszego Regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom oraz 

poleceniom Organizatora.

• Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka drużyny odpowiada jego 

opiekun.

• 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.

7. Wyposażenie drużyn:

Organizator zapewnia środki niezbędne do użycia w poszczególnych konkurencjach 

II Etapu Turnieju. Wyposażenie składa się ze sprzętu niezbędnego do użycia na Turnieju, 

m.in. środków ochrony osobistej zawodnika, materiałów opatrunkowych.

8. Sposób zgłaszania uczestników:

• Formalnego zgłoszenia każdorazowo dokonują poszczególne szkoły za pośrednictwem 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

• Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 

do regulaminu) oraz klauzulę informacyjną każdego zgłaszanego uczestnika (załącznik 

nr 3 do regulaminu).



• Zgłoszenia należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, do pokoju nr 17 do dnia 06 czerwca 2022 r.

9. Przebieg Turnieju:

• II Etap Turnieju przeprowadzony zostanie w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 

na terenie Łowickiej Plaży nad Bzurą.

• Losowanie numerów startowych dla drużyn reprezentujących daną szkołę.

• Na Turniej składają się dwie konkurencje praktyczne, do których przystępują drużyny 

według wylosowanego numeru startowego.

• W każdej konkurencji drużyna może uzyskać od 0 do 40 punktów, przy czym każdy 

z członków komisji oceniającej może przyznać od 0 do 10 pkt.

• Czas przewidziany na każdą konkurencję wynosi 10 minut dla każdej drużyny.

• Oceniane będą między innymi: poprawność i czas wykonania zadania, aspekt 

zapewnienia bezpieczeństwa ratowników, wezwanie pierwszej pomocy.

• Suma punktów uzyskanych przez uczestników w obu konkurencjach składa się 

na wynik końcowy danej drużyny.

• Za zwycięzcę Turnieju uznaje się drużynę, która uzyskała największą liczbę punktów.

• Rozstrzygnięcie Turnieju oraz ogłoszenie wyników odbędzie się bezpośrednio 
po zakończeniu II Etapu Turnieju.

10. Komisja oceniająca:

W skład komisji oceniającej wchodzić będą:

Z Wicestarosta Łowicki;

Z Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu;

Z Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu;

Z Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

11. Nagrody:

Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymają dyplomy za zajęte miejsca oraz 

upominki.

Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Organizatora.



12. 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 będą mieć przydzielane 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.

STAROSTA ŁOWICKI 

MarcirŁ Komorek


