
REGULAMIN WARSZTATÓW Z UDZIELANIA
 

PIERWSZEJ POMOCY 

„Popatrz, pomyśl, działaj 3”

§1
Organizator warsztatów

1. Organizatorem  warsztatów  jest  Hufiec  ZHP  Radomsko.  Koordynatorem
warsztatów jest pwd. Oliwia Bugajczyk – Członek Zespołu Programowego.

§2
Cel warsztatów

1. Celem warsztatów jest

 zapoznanie  uczestników  szkolenia  z  podstawowymi  zasadami  udzielania
pierwszej pomocy 

 nabycie  wiedzy  i  umiejętności  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz
postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 podniesienie świadomości dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy

§3
Cele szczegółowe

1. Po warsztatach dziecko będzie umiało:
 korzystać z numerów alarmowych (policja, straż, pogotowie)

  wezwać pomoc przez telefon komórkowy
 ocenić stan poszkodowanego (czy jest przytomny, czy oddycha)
 ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 wykonać prawidłowo masaż serca oraz wdechy ratownicze na fantomie
 poprawnie zareagować i udzielić pierwszej pomocy w przypadku: 

a. krwotoku z nosa
b. drobnego skaleczenia
c. złamania
d. oparzenia
e. zakrztuszenia 
f. omdlenia

Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 7

w Radomsku



§4
Uczestnicy warsztatów

1. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 6 – 11 lat .

2. Dla  biorących  udział  w  warsztatach  dzieci  wymagana  jest  zgoda  i  podpis
rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§5
Terminarz

1. Warsztaty  odbędą  się  23  września  2017  r  w  godzinach  10:00  –  14:30  w
Publicznej Szkole Podstawowej nr  7 w Radomsku.

§6
Zapisy i zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września 2017 r.  do godziny 16:00.  Kartę
zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Hufca ZHP Radomsko (ul. Bugaj 3, 97-
500 Radomsko).

2. Wraz  z  dostarczeniem  karty  zgłoszeń  należy  uiścić  koszty  warsztatów  w
wysokości  10  zł.  W tym  uczestnicy  mają  zapewnione:  materiały  do  zajęć,
herbatę, słodki poczęstunek, gadżety i upominki.

3. Podpis  na  karcie  zgłoszeń  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  regulaminu
warsztatów.

§7

1. Podczas  warsztatów  dzieci  będą  podzielone  na  dwie  grupy:  podstawową  i
rozszerzoną. 

2. Grupa podstawowa jest skierowana dla osób, które po raz pierwszy biorą udział
w warsztatach.

3. Grupa rozszerzona jest przeznaczona dla osób, które biorą drugi, bądź trzeci
raz w warsztatach.

4. Każdą grupą będzie kierował ratownik/osoba posiadająca uprawnienia. 
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5. Dzieci  będą  brały  udział  w  ćwiczeniach  z  udzielania  pierwszej  pomocy  w
określonym przypadku.

§8
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Organizator
zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji  regulaminu  oraz  do
podejmowania decyzji     w kwestiach spornych.

2. W sprawach informacyjnych na temat warsztatów prosimy kontaktować się  z
pwd.  Oliwią  Bugajczyk  tel.  kontaktowy  660394922,  adres  email:
oliwia.bugajczyk@wp.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWAKARTA ZGŁOSZENIOWA 

na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

„Popatrz, pomyśl, działaj 3”

Imię i nazwisko: ........................……………………………………..…..

Wiek: .............…………..…………

Adres zamieszkania:.……………….………………………………………….………

Numer telefonu do rodzica:.…………………………..………………………………..

Grupa: podstawowa / rozszerzona 

*zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów

.…………………………………..…
(podpis uczestnika)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach z udzielania pierwszej 
pomocy „Popatrz, pomyśl, działaj 3” organizowanych przez Hufiec ZHP Radomsko w 
dniu 23.09.2017r w godzinach 10:00 – 14:30. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów 
warsztatów w wysokości 10 zł. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych 
szkód celowo wyrządzonych przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na publikowanie 
zdjęć z warsztatów. 

………………………………………….
(czytelny podpis rodzica)

Zgłoszenia przyjmowane są do 19.09.2017r do godziny 16:00. Kartę zgłoszenia należy
dostarczyć do siedziby Hufca ZHP Radomsko (ul. Bugaj 3). Wraz z dostarczeniem karty

zgłoszenia należy uiścić koszty warsztatów w wysokości 10 zł.
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KARTA ZGŁOSZENIOWAKARTA ZGŁOSZENIOWA     

na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

„Popatrz, pomyśl, działaj 3”

……………………………………………………….
(nazwa gromady)

Dane kontaktowe do drużynowej

Imię i nazwisko: ……………………………………………..

Numer telefonu: …………………………………………….

Lp. Imię i nazwisko Adres Wiek Grupa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zgłoszenia przyjmowane są do 19.09.2017r do godziny 16:00. Kartę zgłoszenia należy
dostarczyć do siedziby Hufca ZHP Radomsko (ul. Bugaj 3). Wraz z dostarczeniem karty

zgłoszenia należy uiścić koszty warsztatów w wysokości 10 zł.
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ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..….…......………………………….…………………
w  warsztatach  z  udzielania  pierwszej  pomocy  „Popatrz,  pomyśl,  działaj  3”
organizowanych  przez  Hufiec  ZHP  Radomsko  w  dniu  23.09.2017r  w  godzinach
10:00 – 14:30. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów warsztatów w wysokości 10 zł.
Zobowiązuję  się  do  pokrycia  kosztów ewentualnych  szkód celowo wyrządzonych
przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z warsztatów. 

………………………………………….
(czytelny podpis rodzica)

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..….…......………………………….…………………
w  warsztatach  z  udzielania  pierwszej  pomocy  „Popatrz,  pomyśl,  działaj  3”
organizowanych  przez  Hufiec  ZHP  Radomsko  w  dniu  23.09.2017r  w  godzinach
10:00 – 14:30. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów warsztatów w wysokości 10 zł.
Zobowiązuję  się  do  pokrycia  kosztów ewentualnych  szkód celowo wyrządzonych
przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z warsztatów. 

………………………………………….
(czytelny podpis rodzica)

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..….…......………………………….…………………
w  warsztatach  z  udzielania  pierwszej  pomocy  „Popatrz,  pomyśl,  działaj  3”
organizowanych  przez  Hufiec  ZHP  Radomsko  w  dniu  23.09.2017r  w  godzinach
10:00 – 14:30. Zobowiązuje się do uiszczenia kosztów warsztatów w wysokości 10 zł.
Zobowiązuję  się  do  pokrycia  kosztów ewentualnych  szkód celowo wyrządzonych
przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z warsztatów. 

………………………………………….
(czytelny podpis rodzica)
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