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REGULAMIN 

 II Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy  

Wrocław, 23 listopada 2019 r. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego Wrocławia  

2. Projekt finansowany jest przez Gminę Wrocław 
3. Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny INKI 

we Wrocławiu wraz z Grupą Wolontariuszy Pierwszej Pomocy – nauczycieli, uczniów 
wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów wrocławskich placówek 
oświatowych  we współpracy z Fundacją Rosa 

4. Koordynatorem Konkursu jest Katarzyna Gietner; e-mail: gkpp.wroc.lo1@gmail.com  
5. Konkurs kierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. 
6. Konkurs ma charakter miejski i rozgrywany jest w dwóch etapach: szkolnym  

i międzyszkolnym.  
7. Konkurs jest formą rywalizacji zespołów w praktycznym zakresie udzielania pierwszej 

pomocy i w zakresie wiedzy teoretycznej.  
8. Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy teoretycznej  

i umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy.  

II. Warunki uczestnictwa we Wrocławskim Konkursie Pierwszej Pomocy 

1. W Konkursie międzyszkolnym uczestniczą pod opieką nauczyciela: dwuosobowe zespoły 
pierwszej pomocy, dwuosobowe grupy wsparcia (po jednym zespole i  jednej grupie ze 
szkoły) oraz fotograf. 

2. Uczestnicy konkursu powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

3. Od  opiekunów oraz uczestników Konkursu w etapie międzyszkolnym wymaga się 
posiadania:  

a) zgody nauczyciela na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych, 
b) dokumentów tożsamości – legitymacja szkolna uczniów, 
c) zgody rodziców uczniów, biorących udział w Konkursie wraz z informacją  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w nim dziecka (uczniowie wykonują 
czynności ratownicze) wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i danych 
osobowych ucznia do celów promocji Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy,  

d) ubioru dostosowanego do warunków konkursu (część praktyczna odbywa się także na 
terenie otwartym - boisko szkolne),  

e) dodatkowego wyposażenia wynikającego programu Konkursu (rękawiczki 
lateksowe/nitrylowe - 2 szt. dla każdego uczestnika).  

III. Przebieg Konkursu:  

1. Etap pierwszy – szkolny: 
a) organizowany jest przez nauczycieli EDB/dyrekcję szkoły i ma na celu wyłonienie 

dwuosobowego zespołu spośród uczniów klas ósmych, który będzie reprezentować szkołę 
w konkursie w etapie międzyszkolnym;  
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b) nauczyciel EDB/ dyrekcja szkoły  ma prawo wyłonić spośród uczestników szkolnego etapu 
także dwuosobową grupę uczniów klas ósmych, stanowiących w etapie międzyszkolnym 
grupę wsparcia dla zespołu reprezentującego szkołę. 

Skład reprezentacji szkolnej (zał. 1)  należy przesłać do 12 listopada 2019r.  do Organizatorów 
Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 
gkpp.wroc.lo1@gmail.com  

 nazwę, adres, e-mail i numer telefonu placówki zgłaszającej zespół;  

 imię i nazwisko opiekuna/opiekunów zespołu wraz adresem skrzynki e-mail  

i telefonem kontaktowym;  

 listę uczestników. 

Organizatorzy potwierdzają przyjęcie zgłoszenia wyłącznie pod wskazany w zgłoszeniu adres 

mailowy szkoły i  nauczyciela – opiekuna szkolnej reprezentacji do 15.11.2019r. 

2.   Etap drugi - międzyszkolny miejski:  
a) Wrocławski Konkurs Pierwszej Pomocy odbędzie się 23 listopada 2019r. (sobota)  

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I  im. Danuty Siedzikówny INKI w siedzibie szkoły przy  
ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu; 

b) w etapie międzyszkolnym Konkursu uczestniczą zwycięzcy etapów szkolnych; 
c) Harmonogram Konkursu zostanie przekazany do  15.11.2019 r. drogą mailową do  

nauczycieli-opiekunów  szkół, którzy w terminie prześlą zgłoszenie udziału w Konkursie 
d) Czas trwania Konkursu uzależniony jest od ilości szkół, które zgłoszą się do  udziału w 

WKPP. 
e) W dniu Konkursu opiekunowie podczas rejestracji przedkładają Komisji Rejestracyjnej 

oświadczenia i zgody (zał. 2.-4.) oraz potwierdzają zgłoszenie zespołu lub informują  
o zaistniałej zmianie zawodników. 
 

IV. Konkurencje 

1. Stacje zadań praktycznych 

 Podczas konkursu uczniowie sprawdzają swoje umiejętności na kilku stacjach 
pozorowanych realistycznych działań na miejscu zdarzenia. 

 Zespół zajmuje stanowisko na wyznaczonym miejscu oczekuje na zaproszenie na  
kolejne stacje symulacji akcji udzielenia pierwszej pomocy. W tym czasie nie może 
podglądać tego, co robią inne zespoły.  

 Każdy zespół wybiera swojego kapitana i tylko on ma prawo rozmawiać  
z sędziami.  

 Opiekun wraz z  grupą wsparcia dla zespołu reprezentującego szkołę mają jedynie 
prawo oglądania działań zespołu, każda podpowiedź słowna, lub inna kończy się 
dyskwalifikacją drużyny.  

 Fotograf ma prawo robienia zdjęć z działań zespołu z miejsca wskazanego przez 

organizatorów. 

2. Test oraz zadania opisowe 
3. Zespoły  i Grupy oczekujące na przystąpienie do działań w Konkursie oraz te, które 

wcześniej ukończyły działania pozostają w miejscu wyznaczonym przez 
organizatorów pod opieką nauczycieli. 
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V.   Punktacja 

1. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyska największą liczbę punktów na stacjach 
symulacji wypadkowych i stacji sprawdzającej wiedzę teoretyczną.  

2. Sposób punktacji w ramach symulacji wypadkowej przedstawiony jest przy jej omawianiu 
na zakończenie Konkursu. 

VI.   Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie dojeżdżają na miejsce na własny koszt. 
2. Organizatorzy nie przewidują posiłków dla uczestników, a zapewniają jedynie wodę i 

drobną przekąskę. 
3. Czas trwania konkursu zależy od ilości szkół, które przyślą zgłoszenia i opisany zostanie 

w Harmonogramie.  
4. Pozorowane działania są realistyczne i wykorzystuje się do nich odpowiednią 

charakteryzację (np. sztuczne rany i krew) oraz inscenizację ( np. zwalisko wraz z 
osobami poturbowanymi i nieprzytomnymi) 

5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, 
urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania konkurencji konkursowych.  

6. Za dyscyplinę zespołu i grupy wsparcia oraz fotografa, a także za szkody wyrządzone 
przez członka zespołu odpowiada jego opiekun.  

7. Uczestnicy Konkursu nie mogą wychodzić samodzielnie poza wskazane przez 
organizatorów miejsce. 

8. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz 
postanowienia organizatora, a także sędziów poszczególnych konkurencji.  

9. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, sędzia główny ma prawo 
zdyskwalifikować zespół. 

10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
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Załącznik 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (przesłać do 12 XI 2019) 

  
Proszę wypełnić tabele WIELKĄ czcionką   

Nazwa szkoły:                              
 
 

Adres szkoły: 
 
 

e-mail szkoły: 
 
 

Telefon: 

Nazwisko i imię opiekuna/opiekunów: 
 
 
 

e-mail kontaktowy do  opiekuna/ 
opiekunów: 

 

Lp. Reprezentacja szkoły Nazwiska  i imiona uczniów 

1. Zespół Pierwszej Pomocy (zawodnicy) 1. 

2. 

2. Grupa kibiców (wsparcia) 1. 

2. 

3. Fotograf 1. 
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Załącznik 2 – FORMULARZ REJESTRACYJNY (23 XI 2019) 

 
 

Proszę wypełnić tabele WIELKĄ czcionką 
Nazwa szkoły: 

 
 
 
Adres szkoły: 

 
 
 
Nazwisko i imię nauczyciela/nauczycieli : 
 
 
 

 
 

e-mail kontaktowy do nauczyciela/nauczycieli: 
  

 

 

2-osobowy Zespół Pierwszej Pomocy  
Lp. Nazwisko i imię  

1.  
2.  

 

3-osobowa Grupa  Kibiców 
Lp. Nazwisko i imię  

1.  
2.  
3.  

 

Fotograf Grupy 
Lp. Nazwisko i imię  

1.  
2.  

 

 



Wrocławski Konkurs Pierwszej Pomocy, Wrocław 23 XI 2019r. 
 

 
 

 6 

Załącznik 3 – Zgoda opiekunów prawnych  

 
OŚWIADCZENIE i ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

                                                                                                                           

1. Zapoznałem się z Regulaminem Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy organizowanego przez Liceum 
Ogólnokształcące Nr I im Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu pod patronatem Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
 

2. Zgadzam się na udział mojego dziecka    ………………………………………………….………………………………………..………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika WKPP) 
 

 

      uczennicy/ucznia klasy VIII ………………………….…………………………………………………..………………………………………………….……………….................. 

                                                (nazwa szkoły, do której uczęszcza) 
 

3. Oświadczam, że moje dziecko: 

 nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do udziału w konkurencjach WKPP 

 jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (zawartych w formularzach 

zgłoszeniowym/ rejestracyjnym i niniejszym oświadczeniu) przez Organizatora na potrzeby realizacji  i reklamy 
WKPP 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego w postaci zdjęd i filmów z przeprowadzenia II Wrocławskiego  Konkursu  Pierwszej Pomocy dla 
uczniów szkół podstawowych przez Organizatora Konkursu i obejmuje publikację zdjęd na stronach www 
Organizatora oraz na profilach Organizatora na portalu Facebook. 

6. Powyższa zgoda może zostad w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalnośd działao podjętych przed 
cofnięciem zgody. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mojego dziecka dane osobowe, zawarte w dobrowolnie złożonym przez 

mnie oświadczeniu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych  RODO (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), oraz zawartymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

 

……………………………………………                            ………………………………………………………………………………….                         
    Miejscowość i data                                                                                                                     Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

Klauzula informacyjna organizatora konkursu 
 
Administratorem danych osobowych uczestników  II Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy (dalej: Konkurs) jest Liceum 
Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław Inspektor ochrony 
danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 Poznao, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

jego regulaminem, a w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych w celu wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których 
została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach 
archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane 
na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba 
że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

3. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
4. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora. 
5. Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonad pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl lub 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

6. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  
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Załącznik 4 – Zgoda nauczyciela – opiekuna  
 
 

OŚWIADCZENIE i ZGODA NAUCZYCIELA - OPIEKUNA GRUPY 
 
 

Ja, niżej podpisana/y,  jestem nauczycielką/-lem  ............................................................................................................... 
(nazwa szkoły) 

 

                                                                                                                           

1. Po zapoznaniu się z Regulaminem Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy organizowanego przez 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu pod patronatem Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oświadczam, że: 

 akceptuję wszelkie zapisy regulaminu WKPP w całości 

 jestem ubezpieczona/-y od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  (zawartych w formularzach 

zgłoszeniowy/rejestracyjnym i niniejszym zgłoszeniu) przez Organizatorów na potrzeby realizacji WKPP. 
3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego w postaci zdjęd i filmów z przeprowadzenia II Wrocławskiego  Konkursu  Pierwszej Pomocy dla 
uczniów szkół podstawowych przez Organizatora Konkursu, która  obejmuje publikację zdjęd na stronach 
www Organizatora oraz na profilach Organizatora na portalu Facebook. 

4. Powyższa zgoda może zostad w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalnośd działao podjętych 
przed cofnięciem zgody. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe, zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie 
oświadczeniu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych RODO (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), oraz zawartymi  w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

……………………………………………                            ………………………………………………………………………………….                         
    Miejscowość i data                                                                                                                                     Czytelny podpis nauczyciela 

 

 

Klauzula informacyjna organizatora konkursu 
 
Administratorem danych osobowych uczestników II Wrocławskiego Konkursu Pierwszej Pomocy (dalej: Konkurs) jest Liceum 
Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław Inspektor ochrony 
danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 Poznao, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

jego regulaminem, a w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych w celu wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których 
została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach 
archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane 
na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, 
chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

3. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
4. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora. 
5. Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonad pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl lub 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

6. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  
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