KOMUNIKAT ORGANIZATORA
MISTRZOSTWA RATOWNICZE CHORĄGWI STOŁECZNEJ
Termin:
Miejsce:
Organizator:

8-10 czerwca 2018
Jedna z warszawskich szkół
Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Stołecznej
Komendantka Mistrzostw – phm. Dorota Jaśkiewicz (członkini szefostwa IRCS)
1. Promowanie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy
2. Promowanie zdrowego stylu życia
3. Szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie m.in. w pracy, na dworze, nad woda, w ruchu
drogowym itp.
4. Integracja środowisk ratowniczych Chorągwi Stołecznej ZHP

Cel:

Warunki
uczestnictwa:

1. Uczestnikami Mistrzostw mogą być wszyscy zainteresowani, w szczególności
członkowie ZHP oraz osoby reprezentujące inne organizacje, których cele działania
związane są z ratownictwem lub pierwszą pomocą.
2. Pierwszeństwo zgłoszeń przysługuje członkom ZHP z Chorągwi Stołecznej ZHP.
3. Uczestnikami Mistrzostw mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Mistrzostwach jedynie za zgodą rodziców
lub pełnoprawnych opiekunów
5. Uczestnicy startują w 4 osobowych patrolach, w skład patrolu może wchodzi co
najwyżej jedna osoba z uprawnieniami KPP
6. W skład patrolu nie mogą wchodzić osoby zawodowo związane z ratownictwem
(ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki).
Uczestnicyhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWmoG9L8ekp
DoHDejuHuhiBUQUEySzhMSlJOUEg2T0VTU1pORkdMMVNXQy4u

PozoranciZgłoszenia:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWmoG9L8ekp
DoHDejuHuhiBUQlg3WVlFTk9GMFpQVkdSWFlGS1cwU0RJMC4u

Sędziowiehttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWmoG9L8ekp
DoHDejuHuhiBUQTdVMTk4RFBRNjBEMTI2Nk45MTNSMTg4OC4u

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi odpowiednio:
•
50 zł/ uczestnika - płatne do dnia 27.05.2018 r.
•
60 zł/ uczestnika - płatne do dnia 03.06.2018 r.
•
20 zł/os. - opiekunowie osób niepełnoletnich niebędący członkami patrolów lub
fotografowie patrolów - płatne do dnia 03.06.2018 r.
•
20 zł /os. – pozoranci – płatne do dnia 03.06.2018 r.

Opłaty:

Świadczenia:

1. Atrakcyjny program
2. Nocleg w warunkach szkolnych, z dostępem do prysznicy (uczestnicy muszą zapewnić
sobie karimaty i śpiwory)
3. Dostęp do wrzątku, kawy, herbaty

Chorągiew Stołeczna ZHP popularyzuje wykorzystanie
elementów harcerskich specjalności w programach pracy
drużyn.
Swoją
ofertę
specjalnościowych
działań
programowych, szkoleniowych oraz repertuarowych kieruje do
kadry za pośrednictwem uruchomionego w 2014 roku
programu Piąty Żywioł: specjalności.

KOMUNIKAT ORGANIZATORA
4. 2 ciepłe posiłki w sobotę (obiad i kolacja)
5. Nagrody dla najlepszych patroli
6. Pamiątkowe gadżety
Inne
informacje:
Kontakt:

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Phm. Dorota Jaśkiewicz – ratowicy@stoleczna.zhp.pl; dorota.jaskiewicz@zhp.net.pl;
511 818 831
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