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Organizator
Organizatorem konkursu jest firma MiMed Usługi Ratownictwa Medycznego
Michał Pelc, z siedzibą w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2.
Kontakt:
e-mail: mimedszkolenia@gmail.com
facebook: @ratownikmimed
telefon: 509-464-999
poniedziałek-piątek 07.00-19.00
sobota 09.00-14.00
niedziela nieczynne

Adresaci konkursu:
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie dzieci w wieku od 3 do 9 lat
zamieszkujące powiat koszaliński.
Z konkursu wyłączone zostają dzieci pracowników firmy MiMed.

Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest:
- samodzielne zilustrowanie siebie (dziecka) podczas wykonywania jednej
z zasad (czynności) pierwszej pomocy poprzez wykonanie pracy plastycznej
w formacie A3, techniką dowolną.
- wywołanie refleksji na temat możliwości udzielenia pierwszej pomocy przez
dzieci;
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, rodziców
i nauczycieli;
- kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie
własne oraz inny ludzi;
- podniesienie rangi i znaczenia treści Ratownictwa i Pierwszej Pomocy
zawartych w podstawach programowych.

Wyłonione zostaną trzy najlepsze prace uczestników z każdej grupy wiekowej:
1. Dzieci 3-4 lata
2. Dzieci 5-6 lat
3. Dzieci 7-9 lat

Terminy i sposób dostarczenia prac:
Konkurs trwa od 19. marca 2020 do 20. kwietnia 2020 r.
Zgłoszenie do konkursu następuje
zgłoszeniowego i pracy na adres;

poprzez

przesłanie

formularza

MiMed usługi Ratownictwa Medycznego Michał Pelc,
ul. Dębowa 2, Świeszyno 76-024
lub scan/zdjęcie pracy na
z tytułem „konkurs plastyczny”.

adres

e-mail:

mimedszkolenia@gmail.com

Ta forma dodatkowo wymaga oświadczenia o niezwłocznym dostarczeniu
pracy gdy tylko stanie się to możliwe.
- Formularz
regulaminu.

zgłoszeniowy

jest

załącznikiem

numer

1.

do

niniejszego

- Oświadczanie jest załącznikiem numer 2. do niniejszego regulaminu
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 4. maja 2020r. Laureaci konkursu zostaną
powiadomieni telefonicznie o wynikach. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej oraz profilu facebook.
Każda praca powinna zawierać wpis na tylnej stronie. Wpis powinien zawierać
następujące informacje:

- tytuł konkursu
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora pracy (z rocznika)
- adres przedszkola/szkoły lub informacja nie dotyczy
- imię i nazwisko opiekuna lub rodzica wraz z numerem telefonu.
Prace wysłane na adres e-mail powyższe informacje muszą zawierać w treści
wiadomości.
Uwaga! Dostarczone prace nie są zwracane do uczestników po zakończeniu
konkursu i przechodzą na własność firmy MiMed.

Nagrody
Zwycięzcy konkursu „By być bohaterem o super mocy znaj zasady pierwszej
pomocy” organizowanego przez Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed
Michał Pelc otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
Oprócz indywidualnej nagrody dla zwycięzcy konkursu, zostanie
przeprowadzone szkolenie (1 godzina lekcyjna) dla całej grupy lub klasy do
której uczęszcza zwycięzca konkursu, a placówka której zwycięzca jest
wychowankiem otrzyma apteczkę pierwszej pomocy.
Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. W skład jury
wchodzić będą ratownicy medyczni, instruktorzy firmy MiMed, Ocena będzie
dokonana pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, estetyki
wykonania, wartości merytorycznej. Decyzja jury jest ostateczna.
Jeżeli zwycięzca - dziecko nie uczęszcza do przedszkola to szkolenie odbędzie
się po uzgodnieniu z rodzicami lub opiekunami.
Szkolenie w placówkach zostaną przeprowadzone tylko i wyłącznie za zgodą
Dyrektora, Nauczyciela i Rodziców dzieci w terminie dogodnym dla obu stron.
Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie otrzymają okolicznościowe
dyplomy i drobne upominki.

Załącznik nr1.
Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„By być super bohaterem o super mocy znaj zasady
pierwszej pomocy” prowadzonego przez Usługi
Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc
….................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika, wiek)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel.kontaktowy, adres)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres placówki kształcenia dziecka, klasa, imię i nazwisko wychowawcy
/nie dotyczy)

Niniejszym zgłaszam ......................................................................(imie i nazwisko dziecka) do udziału w konkursie
plastycznym „By być bohaterem o super mocy znaj zasady pierwszej pomocy” organizowanym przez Usługi
Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc. Jednocześnie oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem
konkursu.
Informujemy, że dane osobowe zgłoszonych dobrowolnie w niniejszym formularzu są zebrane wyłącznie w celach
kontaktowych z osobami zgłoszonymi do konkursu i ewidencyjnych osób zgłoszonych do konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed
Michał Pelc zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.07 (Dz. U. Nr133, poz. 883)
Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z siedzibą w
Świeszynie, ul. Dębowa 2.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. Szczegółowe
informacje na temat ochrony Państwa danych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.mimed.pl

…........................................................
(podpis opiekuna/rodzica)

Załącznik nr2.
Oświadczenie do konkursu
„By być super bohaterem o super mocy znaj zasady
pierwszej pomocy” prowadzonego przez Usługi
Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc
….................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel.kontaktowy, adres)

Oświadczam, że pracę przesłaną uprzednio na adres email
mimedszkolenia@gmail.com na potrzeby konkursu „By być super bohaterem
o super mocy znaj zasady pierwszej pomocy” prowadzonego przez Usługi
Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc, dostarczę do siedziby firmy
MiMed, 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2 tak szybko jak to będzie możliwe ze
względu na sytuację epidemiologiczna w kraju.

…........................................................
(data i podpis opiekuna/rodzica)

