
Informacje ogólne:

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku

Patronat: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 
Poseł na Sejm RP dh Sławomir Kowalski
Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Termin manewrów: 25 sierpień 2012

Miejsce: Piasek



Regulamin 
I Manewrów Ratowniczych 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku
1. Organizatorem manewrów jest OSP Piasek.
2. Manewry odbędą się 25.08.2012 w Piasku.
3. Swój udział w manewrach należy potwierdzić i dokonać wpłaty wpisowego na konto 

do dnia 20 sierpnia 2012 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje 
kolejność zgłoszeń. Kontakt: Marek Głombek – 507784802, Kinga Zdun – 509206771

4. Zgłoszenia na manewry możliwą są tylko i wyłącznie na formularzu załączonym do 
regulaminu. Karty zgłoszeniowe można oddać organizatorom w dniu manewrów.

5. Od uczestników pobierane będzie wpisowe w wysokości 50 zł od jednego uczestnika. 
W ramach wpisowego zapewniamy ubezpieczenie, napoje, obiad, pamiątkę – 
niespodziankę. Wpłaty wpisowego należy dokonać na przelewem na konto:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku
Ul. Katowicka 63
43-211 Piasek
Nr konta: 17 1050 1315 1000 0023 2390 0916
Tytuł przelewu: I MANEWRY RATOWNICZE

6. Manewry rozpoczynają się zbiórką załóg o godz. 7:00 w dniu 25.08.2012 pod remizą 
OSP Piasek przy ulicy Katowickiej 63 w Piasku.

7. Celem manewrów jest propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym, integracja 
środowisk ratowniczych. Chcemy, by ratownicy mieli okazję poćwiczyć postępowanie 
z poszkodowanym, poczynając od momentu dotarcia do miejsca zderzania, aż po 
przekazanie ofiary zespołowi ratownictwa medycznego. Upowszechnianie wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych idei i wiedzy o działalności ratowniczej. Podczas 
manewrów mamy zamiar przedstawić wiele upozorowanych sytuacji. 

8. W manewrach biorą udział 5-6 osobowe drużyny składające się z uczestników którzy 
ukończyli 18 rok życia. W przypadku osób młodszych wymagana jest pisemna zgoda 
rodziców lub opiekunów na udział w manewrach.

9. Uczestnicy manewrów oświadczają, że są świadomi zagrożeń związanych z udziałem 
w manewrach oraz są przeszkoleni w zakresie niezbędnym do udziału we wszystkich 
zajęciach. 

10. Wszelka działalność wykraczająca poza program manewrów wymaga wcześniejszej 
zgody organizatora, w przeciwnym wypadku grupa zostanie wykluczona z dalszego 
czynnego udziału w manewrach.

11.  Podczas manewrów ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina 
zajęć, bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów i osób 
odpowiedzialnych za zadania oraz przestrzeganie odpowiednich regulaminów i 
przepisów BHP oraz p-poż.. Uczestnicy manewrów mogą poruszać się wyłącznie w 
miejscach wyznaczonych przez organizatora.

12. Podczas poruszania się po drogach publicznych obowiązują przepisy ruchu 
drogowego.

13. Zabrania się korzystania z sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, chyba, że 
organizator manewrów wyda taką dyspozycję.



14.  Obowiązkowe minimalne wyposażenie członków zespołów:
- Zestaw PSP R1 (dopuszczalna jest inna forma transportu –plecak itp., przy 
zachowaniu kompletnego wyposażenia zgodnego z wytycznymi dla PSP R1) 
torba/deska/szyny,
- Oznakowana i jednolita dla każdego z członków zespołu odzież ochronna 
umożliwiająca działanie w warunkach „poligonowych”.
Ubranie ochronne powinno posiadać długi rękaw i długie nogawki spodni, 
pełne/wysokie obuwie ochronne, kaski ochronne na głowę, latarki czołowe i/lub 
ręczne, rękawice, środki ochrony osobistej (rękawiczki lateksowe, okulary/gogle, 
maski ochronne), dokumenty tożsamości ze zdjęciem (obowiązkowe posiadanie przez 
cały czas przy sobie).

15. Manewry oparte będą na wiedzy i umiejętnościach z zakresu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. Z uczestnictwem w manewrach wiążą się między innymi 
następujące zagrożenia: stres, przebywanie w ciasnych, zamkniętych 
pomieszczeniach, intensywny wysiłek fizyczny. 

16. Decyzja merytoryczna, oraz decyzja o przerwaniu zadania z uwagi na zasady 
bezpieczeństwa, podjęta przez sędziego w czasie wykonywania zadania przez zespół 
jest ostateczna i wiążąca.

17.  Złamanie postanowień niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie z udziału w 
manewrach.

18. Organizator nie odpowiada prawnie jak i finansowo za jakiekolwiek szkody, które 
zostaną wyrządzone przez któregokolwiek z członków grupy. 

19. Udział w manewrach jest dobrowolny. W manewrach uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.

20. Inne przypadki nie ujęte w tym regulaminie rozstrzyga organizator.



Karta zgłoszeniowa uczestników
I Manewrów Ratowniczych OSP Piasek

…………………………………..…………………………………..…………………………...
Jednostka

…………………………………..…………………………………..…………………………...
Imię i nazwisko

…………………………………..…………………………………..…………………………...
Adres zamieszkania

…………………………………..…………………………………..…………………………...
PESEL

…………………………………..…………………………………..…………………………...
Nr telefonu

Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu.

……….………………………….
podpis


