REGULAMIN
I POWIATOWYCH MANEWRÓW RATOWNICZYCH
DLAMŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
„RÓŻNI

LUDZIE, RÓŻNE SŁUŻBY, JEDEN CEL”
DROGOMYŚL 2019

I.

CEL:

 celem jest poszerzanie wiedzy członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w powiecie cieszyńskim z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, realizowane pod okiem
wykwalifikowanych osób, w warunkach zbliżonych do realnych,
 rozwój umiejętności współpracy w grupie oraz radzenia sobie ze stresem w sytuacjach
nieprzewidywalnych, kryzysowych, np. zagrożenie życia lub zdrowia człowieka,
 integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach
edukacyjnych,
 szerzenie świadomości oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i
młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych

II.

ORGANIZATOR:

 Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie,
 Komisja ds. dzieci i młodzieży przy Zarządzie OP ZOSP w Cieszynie,
 Opiekun MDP przy OSP Drogomyśl.

III.

TERMIN I MIEJSCE:

27 kwietnia 2019 roku, godz. 10:45, baza obozowej Hufca Ziemi Cieszyńskiej „Beskidzka
Koliba” w Drogomyślu (przy ul. Wierzbina 8, 43-434 Drogomyśl.
Rejestracja uczestników i złożenie dokumentów (załącznika nr 1) w dniu Manewrów, od
godz. 9:30 do 10:30 w punkcie rejestracyjnym.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W wydarzeniu może wziąć udział drużyna 5-osobowa, w skład której wchodzą 4
członkowie MDP + 1 opiekun.
2. Członek MDP wchodzący w skład drużyny nie może mieć ukończonego18. roku życia.
Natomiast opiekun musi być pełnoletni.
3. Opiekun zgłasza drużynę poprzez elektroniczny formularz udostępniony w postaci
linku na stronie internetowej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 20kwietnia 2019roku. Po tym terminie zgłoszenia
nie będą przyjmowane.
5. Po zgłoszeniu drużyny opiekun otrzyma mailowe potwierdzenie.

6. Ilość drużyn biorących udział w wydarzeniu jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
7. Za udział w zawodach organizator pobiera opłatę startową w wysokości 25zł/osoby.
8. Opłatę należy uiścić przelewem na konto wg. poniższego wzoru:
Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie
43-400 Cieszyn

Konto bankowe
BS Cieszyn nr: 25 8113 0007 2001 0023 7246 0001
Tytuł przelewu: „Manewry MDP [nazwa jednostki]
lub w uzasadnionych przypadkach gotówką u skarbnika lub sekretarza Zarządu
Oddziału Powiatowego”
9. Organizator udostępnia do pobrania wzór zgody uczestnictwa dziecka w wydarzeniu,
które podpisuje rodzic (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).
10. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanych zgód w czasie rejestracji
drużyny w dniu wydarzenia.
11. Nad bezpieczeństwem drużyny w czasie wydarzenia czuwa jej opiekun,
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną, obsługę sędziowską i techniczną wymaganą
do realizacji wydarzenia.
13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia.
14. Wydarzenie w pełni odbywa się na terenie otwartym (miejsce na posiłek jest
zadaszone), dlatego uczestników obowiązuje ubiór adekwatny do warunków
atmosferycznych oraz obuwie sportowe, komfortowe dostosowane do terenu leśnego.
(preferowane obuwie sięgające za kostkę). Za odpowiednie przygotowanie drużyny
odpowiada opiekun.
15. Zaleca się, by drużyna posiadała wspólny element stroju odróżniający ją od reszty
uczestników (np. stroje dresowe, bluzy, kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe).
16. Organizator nie zapewnia transportu uczestników wydarzenia. Ze względów
organizacyjnych (mała ilość miejsc parkingowych) zaleca się parkowanie pojazdów
przy ul. Wierzbina.
17. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych
zmian w regulaminie.

V.

PRZEBIEG WYDARZENIA

1. W dniu Manewrów obowiązuje rejestracja drużyny w wyznaczonym miejscu.
2. Podczas rejestracji opiekunowie drużyn składają zgody na uczestnictwo od rodziców
członków drużyn (załącznik nr 1). Wtedy również opiekunowie otrzymują pakiety
startowe, mapy terenu z oznaczonymi punktami oraz identyfikatory z danymi
kontaktowymi organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy startujących w
przypadku niedostarczenia załącznika nr 1 (zgody od rodziców) bądź naruszenia
warunków regulaminu
4. Podczas wydarzenia drużyna otrzyma do zrealizowania dwa losowe zadania.
Zadaniem drużyny będzie udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
z zastosowaniem poznanych metod oraz późniejsze omówienie działań z sędzią
zdarzenia.
5. Omówienie działań stanowi istotny punkt edukacyjny, który także będzie brany pod
uwagę podczas klasyfikacji ogólnej.
6. Rola opiekuna polega na czuwaniu nad działaniami podopiecznych. Może on pełnić
rolę osoby do pomocy, NIE MOŻE on natomiast udzielać wskazówek. Decyzje
podejmowane w trakcie symulacji powinny całkowicie wynikać ze świadomości
młodzieży. Wówczas opiekun dostosowuje się do poleceń członków drużyny.
7. Jeżeli opiekun nie pełni roli pomagającego, jest obserwatorem. Opiekun nie powinien
w żaden sposób przeszkadzać lub narzucać swojego zdania czy decyzji.
8. Miejsca symulowanych zdarzeń rozlokowane są na terenie bazy obozowej Hufca
Ziemi Cieszyńskiej oraz w najbliższej okolicy (do 100m od terenu bazy). Wszystkie
punkty zostały oznaczone na mapie wydarzenia.
9. Organizator zapewnia podstawowe wyposażenie apteczne. Dostępne ono będzie w
punkcie wymiany opatrunków oraz w miejscu niektórych symulacji. Większość
przypadków może odzwierciedlać zdarzenia z życia codziennego. Oznacza to, że
uczestnicy powinni wykazać się kreatywnością i sprawnym działaniem w sytuacji
kryzysowej.
10. Drużyna może posiadać własne środki opatrunkowe. Do symulacji dopuszcza się
także środki wyłączone z użytku (bandaże, opaski, chusty). Nie dopuszcza się
wykorzystywania profesjonalnych zestawów ratunkowych.
11. Należy pamiętać, że zdarzenia to symulacje, a aktorów należy traktować z
zachowaniem zwiększonej ostrożności podczas wykonywania czynności ratunkowych.
12. Drużyna ma respektować polecenia sędziego, który może udzielać wskazówek i
komentarzy w trakcie wykonywania zadania, w przypadku, gdy uczestnicy naruszają
regulamin.

13. Drugim zadaniem wpływającym na ocenę drużyny jest krótki quiz wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy, składający się z pytań zamkniętych. W quizie udział biorą także
opiekunowie drużyn. Wyniki oceniane są drużynowo.
14. Ostatnim elementem będzie wspólne podsumowanie zdarzeń i opinii uczestników.
15. Organizator przewiduje także dwa elementy edukacyjno-szkoleniowe w postaci
prezentacji technik ratowniczych oraz prelekcji o zagrożeniach życia i zdrowia.
16. W trakcie wydarzenia odbędzie się przerwa obiadowa - posiłek zapewnia organizator.

VI.

ZAKRES MATERIAŁU

1. Tematyka manewrów to tylko pierwsza pomoc (w zakres manewrów nie wchodzi
kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)).
2. Przy niektórych symulacjach do dyspozycji uczestników manewrów będą apteczki
pierwszej pomocy. Symulowane scenki nawiązywać będą do codziennych zdarzeń,
wówczas uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i kreatywnością.
3. Grupy będą oceniane przez sędziów według karty oceny. Celem Manewrów jest
przećwiczenie zachowań oraz umiejętności, aby jak najlepiej udzielić pomocy
poszkodowanym.
4. Karty z ocenami będą do wglądu dla drużyn podczas podsumowania manewrów.
5. Sędzia danej scenki ma za zadanie omówić działania uczestników, przeanalizować
zdarzanie oraz wskazać często pojawiające się błędy i zaprezentować poprawne
wykonanie zadania.
6. Przykładowe tematy symulacji zdarzeń:


wypadki samochodowe,



nagłe zatrzymanie krążenia u osoby dorosłej,



amputacja urazowa,



poparzenia i związane z nimi sytuacje,



epilepsja,



poszkodowany pod wpływem substancji psychoaktywnej,



złamania, zwichnięcia,



odmrożenia



zatrucie,



rany otwarte,



omdlenia,



inne…

7. Ocenie podlegać będą czynności wykonywane przy poszkodowanych, np.
prawidłowa ocena przytomności, efektywność uciskanie klatki piersiowej, zakładanie
opatrunków.
8. Oceniane będzie również: wsparcie psychiczne, umiejętność opanowania
poszkodowanego i świadków, prawidłowe wezwanie Zespołu Ratownictwa
Medycznego (rozmowa z dyspozytorem pogotowia ratunkowego), sprawdzenie
bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo ratowników.
9. Elementem zadania jest także analiza wykonanych czynności z sędzią.

VII.

ZASADY OCENY

1. Sędziowie przyznają punkty zgodnie z kartą oceny danego zadania.
2. Podstawowa punktacja dotyczy wyłącznie działań w zakresie pierwszej pomocy BLS.
3. Drużyny wyróżniające się sprawnym działaniem i skutecznością wykonania zadania
mogą otrzymać dodatkowe punkty.
4. W razie uzyskania przez drużyny tej samej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji
końcowej decyduje ilość punktów uzyskanych w quizie z wiedzy teoretycznej.
5. Punkty z testu wyboru i poszczególnych zadań zliczane są do oceny końcowej
i klasyfikacji drużyny.
6. Organizator nie przewiduje przyznawania punktów ujemnych.
7. Zwycięża drużyna, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
8. Wszelkie kwestie sporne należy zgłaszać za pośrednictwem opiekuna do Sędziego
Głównego w formie pisemnej.
9. Wszystkie zgłoszone spory będą rozpatrywane przez komisję sędziowską.
10. Ostateczna decyzja w sprawie należy do Sędziego Głównego.
11. Niestosowanie się do poleceń sędziów i Regulaminu Manewrów może skutkować
upomnieniem, przyznaniem zerowej oceny końcowej za dane zadanie lub
dyskwalifikacją drużyny.
12. Ingerowanie opiekuna w pracę drużyny wykraczające poza zasady opisane w pkt. V
poz. 6 może skutkować upomnieniem, przyznaniem zerowej oceny danego
zagadnienia, przyznaniem zerowej oceny końcowej za dane zadanie lub
dyskwalifikacją drużyny.

VIII.

PROGRAM WYDARZENIA

Ze względów logistycznych program zrealizowany zostanie równolegle dla dwóch grup.
Grupy zostaną utworzone po rozpoczęciu wydarzenia. W poniższej tabeli przedstawiono
szczegółowy plan z uwzględnieniem podziału na dwie grupy. Termin „TEREN” oznacza
czas przeznaczony na symulacje zdarzeń na terenie bazy.

PROGRAM WYDARZENIA
9:30 - 10:30 REJESTRACJA
10:45 - 11:00 ROZPOCZĘCIE
GRUPA 1
11:00 - 11:40

GRUPA 2
Quiz
11:00-12:00

TEREN

11:40 - 12:00

Prelekcja

12:00 - 12:30

Pokaz

12:00-12:30

OBIAD

12:30 - 13:30

OBIAD

12:30-13:30

Pokaz

13:30 - 14:10

Quiz

13:30 - 14:30

TEREN
14:10 - 14:30

Prelekcja

14:30 - 15:00 WSPÓLNE PODSUMOWANIE
15:00 - 15:30 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE

IX.

NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy Manewrów otrzymają certyfikat ukończenia manewrów
szkoleniowo–ratowniczych.
2. Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów otrzymają pamiątkowe upominki.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nie zapisanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.
2. Przesłanie danych uczestników w internetowym formularzu rejestracyjnym jest
równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego
regulaminu.
4. Wyniki I Manewrów MDP dostępne będą na stronie www.zosp-powiat.cieszyn.plpo
zakończeniu wydarzenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
6. Integralną częścią regulaminu są: Załącznik nr 1 (zgoda rodziców na uczestnictwo w
zawodach przez osoby niepełnoletnie).
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych) Organizator informuje, iż: administratorem danych osobowych
jest Odział Powiatowy OSP RP w Cieszynie. Dane osobowe uczestników podane
przy rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z udziałem
w Manewrach oraz w celach kontaktowych w trakcie trwania wydarzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji udziału
w Manewrach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj. do ich zakończenia
i ogłoszenia wyników.
9. Udział w Manewrach wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie
wizerunku uczestnika (zdjęcia, filmy) także po zakończeniu wydarzenia w materiałach
promocyjnych Komisji ds. Młodzieży.
10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową z tytułu szkód wynikających z
niewłaściwego użycia sprzętu stanowiącego wyposażenie zadań.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu złych
warunków atmosferycznych lub niewystarczającej ilości zgłoszeń uczestników.
Wszelkie wpłacone środki będą wówczas zwrócone do dnia 15 maja 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Manewrów Ratowniczych MDP

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA

Ja, niżej podpisany (imię nazwisko rodzica) …………………………zapoznałem/am się
i akceptuję warunki Regulaminu I Manewrów Ratowniczych oraz wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka (imię, nazwisko) ………………………………………………….
w wydarzeniu edukacyjno-szkoleniowym - I Manewrach Ratowniczych MDP odbywających
się 27.04.2019r. (sobota) w godz. 10:45-15:30, na terenie bazy obozowej Hufca Ziemi
Cieszyńskiej „Beskidzka Koliba” zlokalizowanej w Drogomyślu przy ul. Wierzbina 8.

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych i wizerunku mojego dziecka na
potrzeby organizacji, podsumowania oraz późniejszej promocji wydarzenia zgodnie
z Regulaminem I Manewrów Ratowniczych MDP Drogomyśl 2019

……………..…………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

