
 

 

 

 

 

Regulamin akcji „Maraton RKO” 
 

§ 1. Organizator 

1.  Organizatorem akcji „Maratonu RKO” 

w ramach projektu „SIM- 

Skuteczność, Inicjatywa, Młodość. 

100-lecie Młodzieży PCK” (zwanej 

dalej "Akcją”), realizowanej przy 

wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego, jest Małopolski 

Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża (ul. Studencka 19, 

31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15 w. 

32, faks 12 422 90 79, e-mail: 

krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl) 

poprzez Wydział Programowo- 

Projektowy (dalej zwany 

„Organizatorem”).  

2. Akcja jest elementem obchodów 

Światowego Dnia Przywracania 

Czynności Serca. 

§ 2. Zasady Akcji 
1. Głównymi celami Akcji jest zwrócenie 

uwagi młodzieży na potrzebę nauki 

pierwszej pomocy.  

2. Celem dodatkowym Akcji jest 

promowanie idei wolontariatu jako 

formy zagospodarowania wolnego 

czasu i przestrzeni do własnego rozwoju 

wśród młodzieży szkolnej. 

3. Okres trwania Akcji: 

Rozpoczęcie – godz. 8.00 18 

października 2021 roku 

Zakończenie – godz. 15.00 18 

października  2021 roku. 

4. Udział w Akcji jest bezpłatny. 

5. Akcja skierowana jest szkół 

podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, z terenu województwa 

małopolskiego. 

6. Akcja polega na nieprzerwalnym 

wykonywaniu Resuscytacji Krążeniowo 

Oddechowej (RKO) w godzinach 8.00- 

15 00 w dniu 18 października 2021 roku. 

7. Czas wykonywania RKO przez jednego 

uczestnika to 2 minuty, po których do 

RKO przystępuje kolejna osoba. 

8. W oparciu o zalecenia 

epidemiologiczne i panujący stan 

pandemii, Resuscytacja Krążeniowo 

Oddechowa będzie polegała wyłącznie 

na uciskach klatki piersiowej bez 

wdechów ratunkowych. 

9. Uczestnicy Akcji RKO będą wykonywać 

w rękawiczkach. 

10. Zgłoszenia do Akcji przyjmowane są nie 

później niż do 14 października 2021 

roku na adres mailowy: 

krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl. 

11. Zgłoszenia składane mogą być przez 

placówki wymienione w ust. 5 powyżej 

i przyjmowane będą wyłącznie drogą 

mailową poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego do Akcji, 

który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. Dodatkowe 

informacje można uzyskać 

u Organizatora. 

12. Placówka dokonująca zgłoszenia do 

Akcji wyznacza osobę koordynującą 

wydarzenie ze strony tej placówki 

i podaje jej dane w formularzu 

zgłoszeniowym. Osoba ta będzie osobą 
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wyznaczoną do kontaktu w sprawie 

Akcji. Osoba ta musi wyrazić zgodę na 

pełnienie funkcji osoby koordynującej i 

na postanowienia niniejszego 

regulaminu (oświadczenie w tym 

zakresie należy przedłożyć wraz ze 

zgłoszeniem do Akcji; znajduje się ono 

w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu). 

13. Akcja organizowana jest na terenie 

każdej placówki, która przesłała 

formularz zgłoszeniowy. 

14. Do formularza zgłoszeniowego 

placówka dokonująca zgłoszenia 

przesyła listę klas wraz z szacowaną 

liczbą uczniów, która weźmie udział 

w Akcji (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu). 

15. Placówki zgłoszone do Akcji w miarę 

możliwości zapewniają fantom do RKO. 

W razie wątpliwości lub braku sprzętu, 

prosimy o kontakt z Organizatorem. 

16. Ze strony Organizatora zostaną 

zapewnione osoby koordynujące Akcją 

w poszczególnych placówkach, poprzez 

członków Grupy Społecznych 

Instruktorów Młodzieżowych PCK.  

17. Informacja w sprawie przetwarzania 

danych osobowych znajduje się w 

załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 3. Kontakt z Organizatorem 

Ze strony Organizatora MOO PCK osobą do 

kontaktów jest: Marlena Szewczyk, adres 

e-mail: 

krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl oraz 

pod numerem telefonu: 12 422 91 15 

w. 32. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu 

w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej, jako załącznik do 

wydarzenia. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu 

Akcji, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, a także w zakresie 

interpretacji niniejszego regulaminu, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian w niniejszym 

regulaminie w przypadku konieczności 

dostosowania regulaminu do przepisów 

prawa lub aktualnych obostrzeń 

związanych ze stanem pandemii. 
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