Regulamin Konkursu Pierwszej Pomocy
o Puchar Dyrektora
Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego
im. Janusza Korczaka w Łukowie.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Policealna - Medyczne Studium
Zawodowe im. Janusza Korczaka i Starostwo Powiatowe w Łukowie.
2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym, kształtowanie odpowiedzialności za
ludzkie życie.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z
powiatu łukowskiego.
4. Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 30 pytań,
zamieszczonego na platformie quizizz w dniu 26 kwietnia 2021 roku, w
godzinach 12:00 – 13:00
5. Link do testu zostanie udostępniony na godzinę przed rozpoczęciem
konkursu i przesłany na indywidualne adresy e-mail uczestników, podane
w formularzu zgłoszeniowym.
6. Konkurs zakresem tematycznym obejmuje efekty kształcenia
z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej.
7. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja konkursowa (zwana dalej
Komisją) powołana przez Organizatora.
8. Podczas oceny prac, Komisja będzie kierowała się kryteriami:
- poprawność odpowiedzi,
- czas rozwiązywania testu.
9. Udział w konkursie jest uwarunkowany przesłaniem wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy organizatora
sekretariat@mszlukow.pl . Formularz jest do pobrania na stronie szkoły:
www.mszlukow.pl (zakładka aktualności).
10. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres e – mail
organizatora do 20 kwietnia 2021roku.
11. Na podstawie podanych w punkcie 8 kryteriów, wyłonieni zostaną
laureaci (I, II, III miejsce). Jeśli zaistnieje sytuacja uzyskania identycznej
liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników, zostanie
przeprowadzona „dogrywka” w formie rozwiązania kolejnego testu
składającego się z 15 pytań.
12. Postanowienia Komisji są ostateczne.
13. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w ciągu 2 dni od zakończenia
konkursu.
14. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mszlukow.pl oraz
na facebooku szkoły. Puchary oraz dyplomy będą do odebrania w
sekretariacie szkoły.

15. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją
niniejszego regulaminu.
16. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela telefonicznie p.
Agnieszka Zaniewicz –660417559, p. Anna Mikołajewska–660670947,

