1. sz. melléklet

A 2015 évi felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny döntőjének megszervezésére
vonatkozó feltétel –és keretrendszer az alábbi szempontok alapján alakul:
A rendezvény időpontja: 2015. május hónap1
A rendezvényen résztvevők száma:
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versenyző
kísérő
imitátor
segítő (ebből 60 fő saját önkéntes)
versenybíró (ebből 12-18 fő megyei biztosítás)
rendező
VIP

Együttműködés a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságával:
A rendezvény szervezésében résztvevők egymás közötti hivatalos értesítéseiket írásban kell
hogy megtegyék és valamennyit ugyancsak írásban kell visszaigazolniuk kizárólag az
esemény szervezésére létrehozott e-mail címen keresztül.
A felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny döntője országos rendezvény, melynek
egyes területével kapcsolatban – egyeztetve a szervező megyével - a Magyar Vöröskereszt
Országos Igazgatóságának szakmai felelőse dönt.
A rendezvény arculata (emléklap-és oklevélterv,
pólóterv, meghívóterv) és kommunikációja

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
Kommunikációs Osztály

A rendezvény protokoll listájának összeállítása

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
elsősegélynyújtási szakmai vezető
Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
elsősegélynyújtási szakmai vezető

A zsűri elnökök meghívása

A rendezvény szervezésével kapcsolatos minden egyéb területen a szervező megye önálló
döntési hatáskörrel rendelkezik, melyet – kérésre - szakmai konzultációval támogatnak a
Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának munkatársai.
A rendezvény szervezésének alapvető területei:
Szállás: résztvevőknek kettő éjszaka, rendezőknek, imitátoroknak legalább három éjszaka
szükséges. (~410 fő x 2 éjszaka + ~210 fő x 3 éjszaka = ~1450 vendégéjszaka)
Étkezés: étkeztetés napi három alkalommal és protokoll vendéglátás
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A pontos időpont később kerül meghirdetésre.
Becsült érték, a rendezvény szervezése során alakul ki.
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Helyszínek:
- Szálláshely: fontos szempont, hogy a verseny helyszíne jól megközelíthető legyen a
szálláshelyről és legyen olyan kapacitása, amely lehetővé teszi a megyék együttes
elhelyezését. A versenyhelyszín és a rendezvényhelyszínek a szálláshelyről a
szervezők, a versenybírók és állomásvezetők számára gyalogosan elérhetőek
legyenek.
- Versenyhelyszín: kialakítható legyen egy 20 állomásos körpálya, olyan helyszínekkel,
ahol a szakmai és pihenőállomások technikai igényei egyaránt kielégíthetők (pl.
kategóriánként 3 db azonos módon kialakítható kárhely, áramforrás, bútorzat, nap- és
esővédelem, nézők és a sajtó megközelíthető stb.). Az állomásokon, vagy azok
közvetlen közelében igénybe vehető illemhely/mosdó szükséges. Rossz idő esetén
az állomás fedett helyre való áttelepíthetősége is fontos szempont. A tervezett
állomások egymástól maximum 5 perc sétával bejárható távolságban
helyezkedhetnek el, hogy a csapatok folyamatos mozgását biztosítani lehessen.
- Nyitó és záró rendezvény helyszíne: legalább 550 fő befogadására alkalmas terem,
hangosítással és színpaddal.
- Verseny indításának helyszíne: lehetőleg a versenypálya egyik központi helyén
kialakított, a csapatok felsorakoztatására elegendő tér. Lehetőleg belátható
emelvénnyel. A verseny indításához hangosítás (és áramforrás) szükséges.
- Egyéb termek, helyek:
o Versenybírók értekezlete a verseny előtt és után (kb. 50-80 fő)
o Állomásvezetők értekezlete a verseny előtt (20 fő)
o Versenyiroda – rádiósközpont
o VIP terem
o Imitátorok felkészítésére alkalmas mobilizálható bútorzattal ellátott gyakorlótér
(legalább 60 fő befogadására alkalmas zárható terem) és három 20 fő
befogadására alkalmas zárható tér
o Ajándékok és egyéb eszközök tárolására és kezelésére (pl. csomagolására)
alkalmas zárható technikai bázis (fontos szempont lehet a közeli jó parkolási
lehetőség és a rövid rakodási útvonal)
Anyagok, eszközök és ajándékok:
- Általános nyomdai:
o Póló minden résztvevőnek (versenyző, szervező, imitátor, zsűri,
állomásvezető)
o Emléklap minden résztvevőnek
o Serlegek, érmek, oklevelek a győztes csapatoknak
- Baleset-szimulációs anyagok, eszközök: imitátorok kellékei, eszközei
- Ajándékok: minden résztvevőnek alapcsomag
o Helyezetteknek (9 csapat, kategóriánként 1-3. helyezett csapat +
kísérő/felkészítő összesen maximum 54 csomag) a helyezettek ajándékai kb.
4-6-8 ezer forint
o 2 db torta a maximális csapatlétszámot figyelembe véve 18 szeletes
(vöröskeresztes állomások összesített legjobb és a tömeges kárhely legjobb
csapata számára)
o Versenybírók, segítők, imitátorok részére ajándék értéke 2-4 ezer forint
A menedzsment költsége maximum 10% lehet.
Egyéb feltétel: Annak bemutatása, milyen helyi program egészíti ki a rendezvényt, ami a
résztvevők szabadidős programját, és a lakosság rendezvényre történő bevonását biztosítja.

