
REGULAMIN 

I POWIATOWYCH MANEWRÓW PIERWSZEJ POMOCY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

 

1. Organizatorzy: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  w Wodzisławiu Śląskim.  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. 

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór merytoryczny  

nad zadaniami ćwiczebnymi są instruktorzy z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej  w Wodzisławiu Śląskim. 

 

   2. Cele Manewrów: 

 

 Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.  

 Wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i 

zachowania się w sytuacjach kryzysowych, zagrażających bezpieczeństwu. 

 Zapoznanie uczniów ze strukturami organizacyjnymi jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 

Pogotowia i ratownictwa medycznego. 

Manewry mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie dopuszcza się do tworzenia klasyfikacji 

zespołów, jak i przyznawania ocen po wykonanych zadaniach!!! 

 

3. Termin i miejsce  I Powiatowych Manewrów Pierwszej Pomocy: 

 Termin: 14.06.2016r. 

 Miejsce: Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim  oraz teren 

bezpośrednio przyległy do Parku. 

 

4. Uczestnicy: 

 W zawodach mogą brać udział zespoły szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych  składające się 

maksymalnie z czterech członków biorących udział w bezpośrednich działaniach związanych z 

udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

 Członkowie zespołów ratowniczych powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież 

zapewniającą bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań  (m.in. wygodne obuwie oraz 

spodnie i długi rękaw). 



 Osoby będące członkami zespołów ratowniczych muszą wykazywać się brakiem przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w zajęciach z Wychowania Fizycznego oraz posiadać aktualne 

ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków co najmniej na czas trwania 

Manewrów. 

 Członkowie zespołów ratowniczych powinni zabrać ze sobą legitymację szkolną w celu 

identyfikacji poszczególnych członków zespołów ratowniczych i możliwość nadania 

identyfikatora na czas trwania Manewrów. 

 Czynności ratownicze  poszczególnych zadań opierają się na ogólnodostępnych procedurach z 

zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Przewiduje się 5 zadań praktycznych do wykonania dla poszczególnych zespołów ratowniczych. 

 Uczestnicy Manewrów we własnym zakresie odpowiadają za uzupełnienie apteczek  

w materiały medyczne jak i odpowiednią ilość rękawiczek ochrony biologicznej przed 

przystąpieniem do kolejnych zadań ćwiczebnych.   

 Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla 

apteczek pierwszej pomocy zgodne z normą DIN 13157 PLUS.                                                                                           

 Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w manewrach do 12 zespołów ratowniczych, po 

jednym zespole z danej szkoły ponadgimnazjalnej lub gimnazjalnej. 

 Udział w Manewrach jest nieodpłatny.  

 W razie dużego zainteresowania Manewrami organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia 

ilości zespołów mogących wziąć udział w Manewrach bądź wcześniejszego zamknięcia listy 

startowej oraz możliwości wprowadzenia warunku decydującego o możliwości udziału jaką 

będzie kolejność zgłoszeń 

 

5. Zgłoszenia: 

1. Kartę zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej               I 

Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.  

s@lo1-wodzislaw.net lub w formie pisemnej w sekretariacie w/w Liceum w terminie  

do 25 maja 2016 r.   

2. Dodatkowo warunkiem dopuszczenia zespołu do Manewrów jest dostarczenie wypełnionej Karty 

Zgłoszenia zespołu w punkcie  rejestracji zespołu w dniu Manewrów tj.14.06.2016r. 

3. W Karcie zgłoszenia należy podać liczbę członków zespołu i ich dane personalne oraz dane osoby 

towarzyszącej będącej jednocześnie opiekunem zespołu w trakcie manewrów. Należy ustalić i w 

Karcie Zgłoszenia zaznaczyć kierownika zespołu. 

4. Karta zgłoszenia zespołu do pobrania na  stron internetowej I LO www.lo1-wodzislaw.net 

mailto:s@lo1-wodzislaw.net
http://www.lo1-wodzislaw.net/


 

6. Przebieg Manewrów: 

1.  Manewry oparte są o realizację 5 zadań praktycznych. Jeden etap części praktycznej składa się 

z następujących elementów: 

-  dotarciu zespołu do miejsca wykonywania zadania, posługując się mapką przygotowaną  

    przez organizatora, 

–  wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania, 

–  dodatkowych zadań sprawnościowych. 

2.  Manewry odbywają się na terenie publicznym, w związku z tym startujące zespoły zobowiązuje 

się do przestrzegania zasad regulaminu na terenie Parku i zachowanie szczególnej ostrożności 

przez cały czas trwania Manewrów. 

5.   Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych podczas odbywania Manewrów.                           

Za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa grożą konsekwencje łącznie z wykluczeniem                      

z udziału w Manewrach. 

6.  Numery startowe zostaną przydzielone na początku Manewrów. 

7. Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania z mapką i lokalizacją zadania oraz ramy czasowe 

dotarcia i tabelę czasów startu 

8.  Na starcie każdego etapu zespół zgłasza się na 5 minut przed wyznaczonym czasem; niestawienie 

się grozi usunięciem zespołu z Manewrów. 

9. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. 2 minuty. Przed końcem czasu 

wyznaczonego na wykonanie zadania instruktor poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu 

przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku instruktora) zespół opuszcza miejsce zdarzenia 

niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych. Następuje omówienie zadania 

i przekazanie członkom zespołów wskazówek co do prawidłowości wykonanego zadania poprzez 

instruktora stanowiska zadaniowego. 

10.  Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie instruktora „czas -

start”. 

11.  Instruktorzy udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi. Pytania mogą 

dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. 

12.  Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez instruktorów. 

13.  Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na 

miejscu zdarzenia. 



14. Nie dopuszcza się używania urządzeń nagrywających przebiegu wykonywanego zadania przez 

członków zespołu startującego. 

15. Program i harmonogram  przebiegu Manewrów będzie udostępniony na stronie internetowej:                                        

I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

 w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Wodzisławiu Śl. przed terminem planowanej organizacji Manewrów.  

16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych( obfite opady deszczu) organizator 

zastrzega prawo odwołania Manewrów. 

  

Osoby towarzyszące: 

1.  Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna osoba towarzysząca 

będąca jednocześnie opiekunem grupy. 

2. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania. 

3.  W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca musi przebywać poza wyznaczoną strefą zadania 

lub w miejscu wyznaczonym przez instruktora. Każda osoba towarzysząca przebywająca w miejscu 

realizacji zadania musi posiadać identyfikator wydany przez Organizatora. 

4.  W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z 

zespołem, któremu towarzyszy. 

5.  Dopuszcza się używanie aparatu fotograficznego przez osobę towarzyszącą pod warunkiem 

uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony instruktora danego stanowiska zadaniowego. 

 

 

 


