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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE  
 

,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” 
 

ORGANIZOWANYM PRZEZ KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY  

IM. SZARYCH SZEREGÓW W KRAKOWIE  

 

Celem programu jest realizacja szkoleń dla uczniów klas V-VI samorządowych krakowskich 

szkół podstawowych w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich 

personelowi opieki zdrowotnej oraz wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci w obliczu 

wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej.  

 

§ 1  

Warunki ogólne 

1. Organizatorem programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” jest Krakowski 

Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 

6; 31-541 Kraków. 

2. Uczestnikami programu „KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” mogą być 

samorządowe szkoły podstawowe Gminy Miejskiej Kraków. 

3. Regulamin uczestnictwa w programie ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” 

obowiązuje samorządowe szkoły podstawowe Gminy Miejskiej Kraków, które 

zakwalifikują się do programu „KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” (zwane dalej 

„Uczestnikami”). 

4. Program ,,KRAKOWSCY UCZNIOWE RATUJĄ ŻYCIE” adresowany jest dla klas V-VI 

samorządowych szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kraków. 

5. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

§ 2 

Szkolenie w ramach Programu 

1. Szkolenie w ramach Programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” będzie 

prowadzone przez doświadczonych Ratowników Medycznych pracujących na co dzień  

w jednostkach ALS (Pogotowie Ratunkowe lub Szpitalny Oddział Ratunkowy). 
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2. Szkolenie prowadzone będzie z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa 

zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. 

3. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

4. Pilotażowy Program ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” będzie realizowany  

w formie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy trwającego 2 godziny lekcyjne (45 min 

– zajęcia teoretyczne i 45 min – zajęcia praktyczne).  

5. Szkolenie zgłoszonej klasy będzie przeprowadzone przez dwóch wykwalifikowanych  

i doświadczonych ratowników medycznych. 

6. Jedna szkoła może zgłosić do programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” 

maksymalnie trzy klasy w jednym terminie.  

7. Każda szkoła może zarezerwować tylko jeden termin. 

8. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy odbywać się będzie na terenie szkoły, która 

zakwalifikowała się do pilotażowego Programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ 

ŻYCIE”. Miejsce do przeprowadzenia szkolenia wyznacza dyrekcja szkoły. 

9. Terminy szkoleń w ramach pilotażowego Programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ 

ŻYCIE”: 
 

LISTOPAD 2022:    2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 

GRUDZIEŃ 2022:   2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20 

a) Każde szkolenie we wskazanych terminach rozpoczynać się będzie o godz. 8.00.  

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej klasy, godziny rozpoczęcia kolejnych 

bloków szkoleniowych ustalone zostaną w porozumieniu z Uczestnikiem. 

Zakończenie szkolenia nie później niż o godz. 14.00. 

 

§ 3 

Rekrutacja 

 

1. Proces rekrutacyjny do Programu będzie odbywać się drogą elektroniczną, poprzez 

specjalnie dedykowany panel na stronie www.ksos.pl  

2. Warunki uczestnictwa: 

a) Akceptacja Regulaminu uczestnictwa w pilotażowym Programie ,,KRAKOWSCY 

UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE”; 

b) Wybór i zaznaczenie (poprzez kliknięcie i wypełnienie danych) odpowiednego 

terminu szkolenia; 

c) Przesłanie Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz wypełnionego 

Porozumienia (Załącznik nr 2) między Organizatorem a Uczestnikiem o realizacji 

szkolenia w ramach pilotażowego Programu ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ 

ŻYCIE” w terminie do 2 dni od zarezerwowania terminu na stronie i otrzymania 

http://www.ksos.pl/
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potwierdzenia dokonanego zapisu. Załączniki nr 1 i 2 należy przesłać w formie skanu 

(sekretariat@ksos.pl) lub w 2 egzemplarzach dostarczyć do sekretariatu Organizatora 

(al. Powstania Warszawskiego 6, pok. 131); 

d) Niedostarczenie ww. dokumentów w określonym terminie zostanie potraktowane 

przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w programie. 

3. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Rekrutacja trwać będzie do wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

5. O zakwalifikowaniu się do udziału w Programie Organizator poinformuje poprzez 

wysłanie wiadomości drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

§ 4 

Finał Programu 

1. Każde szkolenie zrealizowane w ramach pilotażowego Programu ,,KRAKOWSCY 

UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” zakończy się mini zawodami, w wyniku których wyłoniony 

zostanie uczeń, który najlepiej opanował zakres szkolenia.  

2. Zwycięzca mini zawodów, o których mowa w ust. 13 będzie miał szansę reprezentować 

szkołę w FINALE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” 

organizowanym w czerwcu 2023 roku na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka 

Sportowego (al. Powstania Warszawskiego 4 w Krakowie).  

3. W Finale Programu wezmą udział uczniowie wyłonieni w drodze mini zawodów – 

przedstawiciele szkół, które uczestniczyły w Programie.  

4. Finał Programu zakłada realizację ośmiu konkurencji z zakresu udzielania Pierwszej 

Pomocy: medycznych, sprawnościowych i intelektualnych. Konkurencje punktowane 

będą przez sędziów – wykwalifikowanych ratowników medycznych.  

5. Przewidziano nagrody: 

1) Za najlepiej wykonaną konkurencję – nagroda indywidualna; 

2) Za 2 i 3 miejsce w Finale Programu – zadecyduje suma zdobytych punktów – 

puchar, nagroda indywidualna, nagroda dla szkoły; 

3) Za 1 miejsce – puchar, nagroda indywidualna, nagroda dla szkoły, organizacja 

certyfikowanego szkolenia z Pierwszej Pomocy dla nauczycieli w szkole zwycięzcy. 

4) Każdy uczestnik Finału Programu otrzyma pakiet startowy z przydatnymi 

materiałami informacyjnymi z zakresu promowania zdrowego trybu życia, 

prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach szczególnych. 
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§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

im. Szarych Szeregów, z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez naszą 

placówkę m.in. wykonanie programu oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. 

3. Informujemy, że: 

 Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo  

do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie  

na podstawie zgody to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać 

udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 Państwa dane będą przetwarzane do chwili realizacji celu, a następnie 

przechowywane w składnicy akt KSOS przez okres 5 lat. 

 Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji 

usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

 Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak 

możliwości świadczenia przez naszą jednostkę usług. 

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,  

a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody, w związku z art. 6 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.  

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Anna Borowczak, adres pocztowy –  

ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl  

 

 

mailto:inspektor4@mjo.krakow.pl
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. W sytuacji, kiedy po 7 dniach od rozpoczęcia naboru do programu występują nadal 

wolne miejsca, Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia większej liczby klas 

z jednej szkoły, która zakwalifikowana została do programu. 

4. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu, poprzez 

zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej (www.ksos.pl). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu w przypadku zaistnienia 

okoliczności rozumianych jako siła wyższa, a także w związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną w kraju. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń na każdym etapie ich 

przygotowań w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa,  

a także w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju. 
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