
 

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” 
został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Regulamin testu znajomości zasad pierwszej pomocy przedmedycznej 

w ramach projektu 

"Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego" 

 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. 

Test znajomości zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, zwany dalej Konkursem, 

organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, 

zwane dalej Organizatorem.  

2. 

Celem konkursu jest wyłonienie grupy 10 osób spośród uczniów klas 1 i 2 oraz 10 harcerzy  

z Hufca Nisko, dla których nagrodą będzie udział w Kursie Pierwszej Pomocy kończącym się 

zaświadczeniem.  

3. 

Konkurs ma jeden etap i przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. Ze względów organizacyjnych konkurs może być przeprowadzony osobno dla 

uczniów osobno dla harcerzy. W przypadku równorzędnych wyników przewidziana jest 

dogrywka, o której Organizator poinformuje przy ogłoszeniu wyników konkursu. 

4. 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 1 i 2 Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz harcerze Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. 

Szarych Szeregów w Nisku 

 

§2. Przebieg Konkursu 

1. 

Konkurs jest przeprowadzany w formie testu wyboru. 

2. 

Test składa się z 11 pytań zamkniętych, w których jest tylko jedna poprawna odpowiedź.  

3. 

Dogrywka składa się z 1 pytania zamkniętego i 2 pytań otwartych. 

4. 

Zakres wiedzy sprawdzanej w konkursie obejmuje podstawę programową edukacji dla 

bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych z zakresu pierwszej pomocy. 

5. 

Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza Protokół przebiegu Konkursu.  

 

§3. Nagrody 

1. 

Dla 10 osób spośród uczniów klas 1 i 2 oraz 10 harcerzy z Hufca Nisko, nagrodą będzie 

udział w Kursie Pierwszej Pomocy kończącym się zaświadczeniem. 

2. 

Dla 3 najlepszych uczniów i 3 najlepszych harcerzy przewidziane są nagrody rzeczowe, które 

zostaną wręczone na forum podczas „Dnia dla bezpieczeństwa” . 



 

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” 
został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

§4. Terminarz Konkursu 

1. 

Zgłoszenia do konkursu od uczniów liceum przyjmuje na listę Joanna Szaro – nauczyciel 

geografii, do dnia 21 listopada 2017r. 

Zgłoszenia do konkursu od harcerzy przyjmuje na listę phm Dariusz Wasyl – komendant 

hufca ZHP Nisko, do dnia 21 listopada 2017r. 

2. 

Konkurs dla uczniów liceum odbędzie się w dniu 23 listopada 2017r. o godz. 10.10 w sali 

gimnastycznej. 

Konkurs dla harcerzy Hufca ZHP Nisko odbędzie się 25 listopada 2017r. o godz. 10.00  

w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Nisku przy ul. Dąbrowskiego 8. 

3. 

Lista zwycięzców spośród uczniów zostanie ogłoszona 24 listopada 2017r. o godz. 11.00  

w auli liceum.   

Lista zwycięzców spośród harcerzy zostanie ogłoszona 25 listopada 2017r. o godz. 11.30  

w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Nisku przy ul. Dąbrowskiego 8. 

4. 

W przypadku konieczności dogrywki odbędzie się ona 27 listopada 2017r. o godz. 11.15  

w sali 29 liceum. 

5. 

Każdy nagrodzony udziałem w kursie pierwszej pomocy dostarcza zgodę rodzica na udział  

w kursie. 

 

§5. Uwagi końcowe 

1. 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie imion, nazwisk, 

zdjęć oraz informacji o uczestnikach Konkursu. 

3. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 

4. 

W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. 

Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu udziela Beata Wasyl – wicedyrektor 

w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. 

6. 

Wszystkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco zamieszczane na tablicy ogłoszeń 

Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.  

Dyrektor Liceum  

Ogólnokształcącego w Nisku 

mgr Jerzy Stelmach 
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Zgoda na udział w kursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna 

…..………………………………………………………..             z klasy ……… 

w 42-godzinnym Certyfikowanym Kursie Pierwszej Pomocy, realizowanym w ramach 

projektu „Razem bezpieczniej”.  

 

Program kursu będzie zgodny z Programem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy 

Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.  

Każdy uczestnik kursu po jego ukończeniu otrzyma Certyfikat Ukończenia Kursu Pierwszej 

Pomocy w języku polskim oraz angielskim. Na odwrocie certyfikatu będzie informacja  

o treści programu kursu. Warunkiem ukończenia kursu jest:  

- zdanie egzaminu teoretycznego (test) przygotowany przez prowadzącego kurs,  

-zdanie egzaminu praktycznego w postaci symulacji oraz Resuscytacji Krążeniowo-

Oddechowej.  

Każdy uczestnik, aby otrzymać Certyfikat na dzień zdania egzaminu musi mieć 

ukończone 16 lat, osoby, które nie spełniają tego wymogu otrzymają zaświadczenie 

uczestnictwa w Kursie Pierwszej Pomocy.  

 

Kurs odbędzie się podczas dwóch weekendowych spotkań od piątku do niedzieli: 

1-3 grudnia 2017r. oraz 15-17 grudnia 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.  

Warunki zakwaterowania – biwakowe (konieczne są własne śpiwory, zapewnione są pledy 

lub łóżka polowe i koce oraz wyżywienie: 2 śniadania + 2 kolacje + 1 obiad – na każdy 

weekend). 

 

……………………………………. 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 


