Schrödingerův institut, město Šluknov, ČČK Šluknov a Pomoc4all pořádají dne 16. dubna
2019 od 9:00 hodin v areálu Střední lesnické školy a střední odborné školy Šluknov (T. G.
Masaryka 580, Šluknov)
3. ročník soutěže pro děti v poskytování laické první pomoci
ŠLUKNOVSKÝ SPRÁVŇÁK
soutěž je pro děti v kategoriích:




první stupeň základní školy
druhý stupeň základní školy
střední škola

K účasti na soutěži vyzýváme děti ze základních a středních škol ve Šluknovském výběžku, děti
z ČČK Šluknov a z kroužku Mladý záchranář Varnsdorf, a děti navštěvující další podobné
organizace.
Každá organizace, která vyšle do soutěže své družstvo, zajistí svým dětem doprovod dospělé
osoby.
Soutěžit budou tříčlenná družstva, která je nutné do soutěže předem písemně přihlásit.
Přihlášku naleznete v příloze. Pošlete ji na adresu: Jana Hozáková, Východní 1957, 407 47
Varnsdorf, nebo emailem: sluknovsky.spravnak@seznam.cz a to nejpozději do 15. 3. 2019.
Neváhejte, počet soutěžních týmů je omezen.
Prezentace bude začínat v 9 hodin v tělocvičně Střední lesnické školy, kde soutěžní družstva
obdrží mapu se zakreslením soutěžních stanovišť a rozpis časů, kdy se mají dostavit ke splnění
úkolu. Start závodu je v 9.40 hodin. Úkoly budou probíhat v katastru města Šluknov, v blízkém
okolí školy, trasy nebudou křižovat rušné hlavní silnice. Na stanovištích budou soutěžící muset
zvládnout poskytnout první pomoc v modelové situaci, poté bude jejich výkon rozhodčím
zhodnocen a obodován.
Modelové situace jsou pro všechny kategorie soutěžících stejné, rozdílné bude jen hodnocení
podle kategorií – s přihlédnutím k věku soutěžících.
Materiál potřebný k účasti na soutěži:




Sportovní oblečení a obuv
Chuť soutěžit
Dobrá nálada

Použití vlastní lékárničky nebo ochranných pomůcek při soutěži je porušením pravidel a
soutěžní družstvo tak přijde o cenné body. Materiál, který bude možné použít při poskytování
první pomoci, bude k dispozici na stanovištích. Budou tak zajištěny stejné podmínky pro
všechny.
Soutěž je v poskytování LAICKÉ první pomoci – tzn., že nejde o klasickou soutěž, jaké jsou
zaměřené na mladé záchranáře. Soutěžící budou zasahovat v modelových situacích, které se co
nejvíce přibližují reálným situacím, se kterými by se mohli ve svém životě potkat, i pomůcky,
které budou mít k dispozici, budou vycházet z dané situace.
Prezentace soutěžních družstev – v 9 – 9.30 hod. – tělocvična Lesnické školy Šluknov
Startovné: 180,- Kč za družstvo – bude zaplaceno při prezentaci na místě soutěže
Občerstvení zajištěno – včetně teplého oběda
Doprava – vlastní

