SOUTĚŽ
NAJDI OŠETŘI ZACHRAŇ
2020

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA 6. ROČNÍK DĚTSKÉ SOUTĚŽE

NAJDI OŠESTŘI ZACHRAŇ 2020

Termín soutěže: 23. 5. 2020
Počet dětí v družstvu: 4
Místo konání: Ravellin XIV.
Zázemí: PS Za Vodou Josefov
Náplň soutěže: Procvičování teoretických a praktických znalostí v první pomoci.
Zvládání nenadálých událostí a kooperace členů týmu.
Termín podání závazné přihlášky do: 30. 3. 2020
Bližší informace získáte:
Lucie Macháčková, kontakt: 606 300 086, machackovalucka@seznam.cz
Soutěž bude probíhat za finanční podpory Města Jaroměř a MS ČČK Jaroměř.

PŘIHLÁŠKA SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA
NAJDI OŠETŘI ZACHRAŇ 2020
Název Družstva:
Název organizace:

IČO:

Kontaktní adresa:
Telefon :
Zodpovědná osoba:
E-mail :

Soutěžící:
Jméno a příjmení:

Třída:

Jméno a příjmení:

Třída:

Jméno a příjmení:

Třída:

Jméno a příjmení:

Třída:

Doprovod družstev:
Odpovědná osoba:

Vámi poskytnuté údaje zůstávají pro potřeby MS ČČK Jaroměř a nebudou
poskytovány třetí straně.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Sobota 23. května 2020
08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 09:10

Slavnostní zahájení

09:15

Start družstev

12:00 - 14:00

Oběd v PS Za vodou Jaroměř

14:00 - 15:00

Vyhlášení výsledků a předání cen
Ukončení soutěže

NAJDI OŠETŘI ZACHRAŇ 2020
PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE I.


Soutěž je určená pro 4 členná družstva dětí ve věku 7 – 19 let.



Mladší věková kategorie je od 1. – 5. třídy ZŠ (doprovod starší 18 let).



Starší věková kategorie je od 6. - 9. třídy ZŠ (doprovod starší 18 let)



Nejstarší věková kategorie je od 1. – 4. ročníku SŠ



Účastnit se může mládež ze základních a středních škol, volnočasových
klubů, skautských a pionýrských oddílů atd.



Soutěž bude probíhat za každého počasí, proto doporučujeme vhodnou obuv
a oblečení.



Startovné činí 300,- CZK za každé 4 členné družstvo, platba proběhne v
hotovosti v den konání soutěže (na startu).



Ve startovném je zahrnuto občerstvení a tekutiny k zajištění pitného režimu
pro děti.



Pojištění účastníků zajišťuje vysílající organizace příslušného družstva.



Z kapacitních důvodů je počet družstev omezen na 20.



Účastnit se mohou i další členové doprovodu.



Družstva se dopraví na místo konání vlastními prostředky (vlak, autobus).



Soutěž je jednodenní, během této doby budou družstva plnit zadané úkoly.



Družstva se po příjezdu na místo určení zaregistrují a nahlásí případné změny
ve složení družstev. V průběhu soutěže nebude možné měnit složení
družstva.



Mezi jednotlivými stanovišti se budou družstva přepravovat pěšky v doprovodu
odpovědné osoby, viz výše.



Na stanovištích se členové družstev budou řídit pokyny rozhodčích, kteří jejich
výkon ohodnotí bodovým ziskem podle předem stanoveného klíče.



Družstva budou pracovat s vlastním obvazovým materiálem a zdravotnickými
pomůckami.

PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE II.

Důvodem pro diskvalifikaci družstva ze soutěže může být:


Hrubé porušení pravidel.



Zasahování doprovodu do činnosti družstev v souvislosti s řešením
tematického úkolu na jednotlivých stanovištích.



Předávání informací o povaze úkolů mezi jednotlivými družstvy a to jak
formou ústní, tak i prostřednictvím mobilních telefonů a krátkovlnných
vysílaček.



Protest podává vedoucí družstva společně s doprovodem a to do 30 minut po
„doběhu“ družstva do cíle.

