REGULAMIN VIII POMORSKICH MISTRZOSTW W RATOWNICTWIE
OCHOTNICZYCH JEDNOSTEK RATOWNICZYCH
W WEJHEROWIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami mistrzostw jest Grupa Ratownictwa PCK Wejherowo (GR PCK).
2. Każdy uczestnik mistrzostw zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem, zaakceptowania go oraz do przestrzegania jego zasad.
3. Główny celem mistrzostw jest wzajemne poznanie się oraz podjęcie współpracy przez
ochotnicze jednostki ratownicze działające na terenie kraju.
4. Bazą mistrzostw odbywających się w dniach 5-6.11.16 jest Samorządowe Gimnazjum
w Bolszewie. W tych też dniach do czasu odwołania obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie mistrzostw. O zaistniałych
zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.
ROZDZIAŁ II
Organizatorzy
1. Osobami odpowiedzialnymi za organizację mistrzostw jest:
Monika Sikora – z ramienia GR PCK
2. Organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przebieg mistrzostw.
3. Wszelkie pytania oraz roszczenia odnośnie realizacji mistrzostw należy kierować
bezpośrednio do osób wymienionych w rozdziale II pkt. 1.
4. Organizatorzy podobnie jak pozostali uczestnicy mistrzostw zobowiązują się do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Organizator gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników mistrzostw.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt ratowniczy udostępniony do
ćwiczeń przez każdą z grup.
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW ani OC za uczestników
mistrzostw (wyjątek stanowi zapewnienie przez organizatora ubezpieczenia NNW dla
pozorantów).
ROZDZIAŁ III
Uczestnicy
1. Uczestnikami mistrzostw są pełnoletni członkowie ochotniczych jednostek
ratowniczych, które do dnia 23.10.2016 dopełniły procedur zgłoszeniowych. W
szczególnych przypadkach (za zgodą organizatora) możliwe jest późniejsze
zgłoszenie.
2. Za zgodą organizatora w mistrzostwach mogą uczestniczyć również inne jednostki
ratownicze, przedstawiciele mediów oraz sympatycy grup.
3. Za zgodą organizatora w mistrzostwach mogą uczestniczyć również osoby niezrzeszone
z wymienionymi w rozdz. III pkt.1, 2 grupami. Mogą być to osoby niepełnoletnie i biorą
udział w warsztatach wyłącznie jako pozoranci.
4. Osoby niepełnoletnie wymienione w rozdziale III pkt. 3 zobowiązane są do posiadania
zgody rodziców do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych.
5. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w całych mistrzostwach. W
przypadku konieczności późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu zobowiązuje
się do poinformowania o tym fakcie organizatora.
6. Każdy z uczestników mistrzostw (poza pozorantami) zobowiązany jest do uczestnictwa
w ćwiczeniach w umundurowaniu ochronnym oraz do posiadania indywidualnych
środków ochrony osobistej oraz oświetlenia w zależności od pozorowanego zdarzenia
ROZDZIAŁ IV
Organizacja pracy
1. Mistrzostwa rozpoczynają się 5.11.2016 o godz. 9:00, natomiast kończą 06.11.2016
nie później niż o godz. 15:00.
2. Mistrzostwa realizowane będą według wcześniej przedstawionego planu (załącznik 1)
3. Każdy z uczestników zobligowany jest do aktywnego i twórczego angażowania się w
działania mistrzostw.
4. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw i czas
ich trwania może ulec zmianie- decyzję podejmuje organizator.
5. Na mistrzostwach gwarantujemy udział doświadczonych wykładowców oraz
specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
6. Filmowanie oraz fotografowanie podczas mistrzostw możliwe jest za zgodą osoby
prowadzącej.
7. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg oraz
zachowują się niestosownie.
ROZDZIAŁ V
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Warunki pracy i bezpieczeństwo
1. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych
przez organizatora.
2. Zabrania się samowolnego oddalania z miejsca mistrzostw, bez zgody organizatora.
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad i przepisów BHP oraz
przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania mistrzostw.
4. Uczestnicy zobowiązują się do utrzymania w należytym porządku udostępnione
pomieszczenia oraz do dbania o udostępnione sale, sprzęt oraz urządzenia.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży urządzeń lub wyposażenia
uczestnik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora, w celu ustalenia
dalszego postępowania i pokrycia należnych kosztów.
6. Koszta szkód poczynione przez uczestnika mistrzostw pokrywa uczestnik lub grupa,
którą reprezentuje.
7. W budynku szkolnym oraz na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
1. Dane uczestników mistrzostw ratowniczych będą wykorzystywane zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych jest
warunkiem wzięcia udziału w warsztatach ratowniczych. Administratorem danych jest
Organizator, które będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach zgodnych z
działalnością statutową, a w szczególności w związku z organizacją warsztatów
ratowniczych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one
uszczuplać praw przyznanych uczestnikom.
3. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu wiąże się z konsekwencją wcześniejszego
opuszczenia mistrzostw . Za egzekwowanie zapisów powyższego regulaminu
odpowiada Organizator.
Wejherowo, 19.09.2016

Organizator
Szef GR PCK Wejherowo
lek. st. rat. PCK Monika Sikora
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