
 

 

 
 
Oferta programu dydaktyczno-rekreacyjnego PIERWSZA POMOC 
-przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum 
 
Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij ten link: http://m-7.pl/category/zielone/ratownicy/ 
 
Cele imprezy: 

- miłe spędzenie czasu podczas nauki pierwszej pomocy 
- integracja uczestników poprzez współpracę w grupach, kreowanie leaderów 
- aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań, wzbudzenie z 
- współzawodnictwo podczas zmagania się z przygotowanymi zadaniami 
- wyłonienie najlepszych drużyn, nagrodzenie dyplomami, najlepsza drużyna otrzyma medale-

mini-apteczki 
 
Czas trwania: ok 5-6h (w zależności od ilości uczestników) 
 
Miejsce realizacji: więcej informacji w zakładce nasi partnerzy – http://m-7.pl/category/lokalizacje/ 
 
Każdy zawodnik otrzyma: 

-materiały potrzebne do przeprowadzenia konkurencji 
-dyplom 
-dostęp do strony www, na której zamieszczone będą zdjęcia z imprezy oraz wyniki 
-profesjonalną obsługę 
-zwycięska drużyna otrzyma mini-apteczki (zestaw do sztucznego oddychania w formie 

breloków do kluczy) 
 
Forma współzawodnictwa: 
 Uczestnicy po przywitaniu przez prowadzących podzieleni zostaną na 6 grup, wybiorą 
swojego leadera, stworzą własną nazwę, otrzymają specjalnie przygotowane karty startowe z 
pełnym opisem konkurencji, na których zapisywana będzie punktacja drużynowa.  
 
Dydaktyka: wszyscy uczestniczyć będą w wykładzie w formie ciekawej prezentacji przygotowującej 

do umiejętnego udzielania pierwszej pomocy oraz do właściwego rozegrania konkurencji na 
trasie zawodów. Na koniec drużyny rozwiążą prosty test  z przeprowadzonego wykładu, a 
zdobyte punkty zamienione zostaną na produkty dostępne w “Aptece”, a będą to różnorakie 
przedmioty których odpowiedni dobór zaowocuje na trasie w czasie wykonywania zadań. 

 
Trasa: Drużyny wyruszą na przygotowaną i oznakowaną trasę pod opieką  opiekuna po 2 patrole 

co 10 min. Na trasie znajdować się będą obstawione przez organizatora 3 stacje, na których 
patrole do wykonania będą mieć zadania związane z oceną sytuacji, wezwaniem pomocy, 
udzieleniem pierwszej pomocy. Pomiędzy stacjami umieszczone będą również punkty bez 
obsługi, na których ukryte będą kolejne ciekawe zadania czy zagadki.   



 

 

 
 
Konkurencje: 

I. rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy 
II. odszukanie zagubionych, udzielenie pomocy i ewakuacja 
III. pozycja bezpieczna oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

 
Zakończenie: 
 Na koniec zmagań wszystkie drużyny zebrane zostaną w jednym miejscu. Odbędzie się 
krótki pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z użyciem sprzętu ratowniczego. 
Nastąpi podsumowanie imprezy, powtórzenie najważniejszych zagadnień pierwszej pomocy, 
pochwała dobrze wykonanych zadań i wyszczególnienie popełnianych błędów. Na koniec nastąpi 
ogłoszenie wyników oraz dekoracja najlepszych drużyn, wręczenie nagród. 
Każdy z uczestników na koniec otrzyma kolorowy dyplom na którym wypisane będą konkurencje, 
punktacja oraz adres specjalnie stworzonej strony www.  
 
 
Dodatkowo zapewniamy: 
-nagłośnienie (2 kolumny, 2 mikrofony bezprzewodowe, projektor multimedialny) 
-zabezpieczenie medyczne (apteczka ratownika r1, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy) 
 
Oświadczamy, iż posiadamy wszystkie wymagane dokumenty na prowadzenie imprez 
rekreacyjnych, oraz ubezpieczenie OC działalności na kwotę 100 000 zł. 
 
Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja wejdź na stronę www.m-7.pl/kontakt i prześlij krótką 
wiadomość z podstawowymi danymi szkoły/klasy, niezwłocznie odpowiemy dostosowując program 
do warunków terenowych, miejsca na którym miałaby się odbyć impreza (teren szkolny, boisko, 
park, las), wieku uczestników oraz możliwości finansowych. 
 Możesz również dokonać wstępnej rezerwacji imprezy za pomocą formularza: 
 www.m-7.pl/stworz-impreze 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy!!! 
 


