
Regulamin konkursu „Ściskawa” dla krajowych Sztabów WOŚP  
w czasie trwania 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Celem konkursu jest nagrodzenie Sztabów za zaangażowanie w przeprowadzenie 28. Finału oraz podzielenie się              
radością jaką jest możliwość obdarowania sprzętem placówki medycznej. 
Uczestnicząc w konkursie pamiętajcie, że zarówno dla Was jako Sztabów oraz osób biorących udział w konkursie,                

powinna być to przede wszystkim dobra i bezpieczna zabawa.  

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem konkursu jest Jarosław „Jarry” Jaworski pomysłodawca „Ściskawy” (dalej zwany          

„Organizatorem”), który działa w imieniu własnym, ale na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej             
Pomocy (dalej zwanej „WOŚP”) – organizatora 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej             
zwanego „28. Finałem”). 

1.2. Sztab zobowiązuje się zapoznać wszystkie osoby biorące udział w konkursie z regulaminem oraz             
poinformować je, iż biorąc udział w konkursie wyrażają one zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez               
WOŚP oraz partnerów WOŚP w celu promocji 28. Finału oraz pozostałej działalności WOŚP, w tym               
kolejnych Finałów WOŚP. 

1.3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
1.4. Każdy ze Sztabów zobowiązuje się do zachowania należytych warunków bezpieczeństwa przy realizacji            

konkursu. 
1.5. Organizator nie może brać udziału w konkursie. 

 
2. Warunki uczestnictwa  

2.1. Uczestnicy 
1. Uczestnikami konkursu „Ściskawa” mogą być wszystkie, działające na terenie Polski, Sztaby 28. Finału             

zarejestrowane zgodnie z Regulaminem Działania Sztabów 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej           
Pomocy (dalej zwane „Sztabami”). 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie (wg załącznika nr 3), Sztab musi wysłać do 11 stycznia 2020 r. do                  
godziny 12.00 na adres jarry.wielkasciskawa@gmail.com. Temat wiadomości: Zgłoszenie Ściskawa, Treść          
wiadomości: „Sztab nr …………, imię i nazwisko szefa sztabu, adres e-mail i telefon szefa sztabu               
…………., skład komisji konkursowej: ………………………, ………………………,      
………………………, ”. 

3. Weryfikacja uczestników będzie następowała poprzez porównanie ich z publicznie dostępną listą sztabów            
https://www.wosp.org.pl/final/sztaby. Zgłoszenie i wynik może zostać wysłane tylko przez szefa Sztabu. 

  
2.2. Zasady 
1. Konkurs polega na zmieszczeniu jak największej ilości osób w obrębie wyznaczonego serca (mogą to być               

zarówno członkowie Sztabu jak i osoby postronne w dowolnym wieku). Osoby te muszą przebywać w               
obrębie serca nieprzerwanie przez ostatnie 30 sekund trwania konkursu. 

2. Serce należy narysować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie http://www.sciskawa.pl/.  
3. Do serca osoby wchodzą przez jedno wyznaczone wejście, przy którym stoją wolontariusze, którzy liczą              

uczestników.  
4. Konkurs rozpoczyna się o 12 stycznia 2020 r. o 15:00. Czas trwania zadania to 30 minut – przez ten czas                    

osoby mogą wchodzić do serca. Następnie wszystkie osoby, zaliczone do puli osób biorących udział w               
konkursie, muszą stać w sercu przez ostatnie 30 sekund trwania konkursu (w tym czasie należy wykonać                
nagranie obchodząc serce dookoła – może być ono wykonane telefonem komórkowym).  

5. Dozwolone jest branie „na barana” młodszych dzieci (do 10 lat) przez ich rodziców.  
6. Zwierzęta oraz wózki dziecięce nie liczą się do puli osób biorących udział w konkursie – ze względów                 

bezpieczeństwa ich udział w konkursie jest niedopuszczalny. 
7. Linie wyznaczające serce należą do pola konkursowego – by zaliczyć osobę do puli osób biorących udział w                 

konkursie, musi ona stać wewnątrz serca lub obiema nogami na linii nie wystając poza nią. 

8. Aby zadanie zostało zaliczone i uwzględnione w konkursie, należy w dniu 28. Finału tj. 12 stycznia 2020                 
r. do godz. 17.00, przesłać informacje o uzyskanym wyniku (ilości osób, które pozostawały w sercu przez                
30 sekund) na adres e-mail: jarry.wielkasciskawa@gmail.com temat wiadomości: Wynik Ściskawy, Treść           
wiadomości: „Sztab nr …………, wynik: ………… osób”.  
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9. Do Sztabów, które zgodnie z deklarowanym wynikiem znajdą się na pierwszych 3 miejscach rywalizacji,              
Organizator do godziny 18:00 wyśle e-mailową prośbę o przesłanie nagrania, o którym mowa w pkt 4                
powyżej. Nagranie należy przesłać do 19:00, zgodnie z instrukcją umieszczoną w wiadomości e-mail. 

 
3. Nagrody 

3.1. Fundatorem nagrody i jednocześnie podmiotem ją przekazującym jest WOŚP. 
3.2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. W przypadku, gdy taki sam wynik uzyska więcej niż jeden                

sztab, Organizator we współpracy z WOŚP wyłoni ostatecznego zwycięzcę w losowaniu. 
3.3. Zwycięzca otrzyma nagrodę: możliwość wskazania placówki medycznej, do której WOŚP przekaże wyrób            

medyczny o wartości 50.000 zł brutto. Rodzaj przekazanego wyrobu będzie ustalony ze wskazaną             
placówką po przesłaniu przez nią do WOŚP pisemnej prośby.  

3.4. Nagrodą może być wyrób medyczny wybrany z załącznika nr 1 i zaakceptowany przez Zarząd WOŚP. 
3.5. Jako placówkę można wskazać znajdującą się na terenie Polski placówkę publiczną: oddział dziecięcy,             

noworodkowy, geriatryczny, ZOL, hospicjum dziecięce. 
3.6. Każdy Sztab powoła komisję konkursową oraz na podstawie otrzymanych wzorów protokołów stworzy            

dokumentację potwierdzającą wynik osiągnięty w konkursie. Dokumentacja ta będzie przechowywana do           
31 stycznia 2020 r. oraz będzie zawierała: 

protokół z wynikiem (ilość osób), numerem sztabu, podpisem i składem komisji, zgodnie            
z załącznikiem nr 2, 
potwierdzenie uzyskanego wyniku w postaci nagrania,  

(dalej zwana „Dokumentacją konkursową”). 
3.7. Komisja konkursowa musi składać się z trzech osób. W skład komisji konkursowej musi wchodzić szef               

sztabu. 
3.8. Wstępna informacja o zwycięzcach zostanie przekazana na antenie telewizyjnej w czasie trwania transmisji             

w telewizji TVN z 28. Finału. Ostateczny zwycięzca oraz lista pierwszych 10 miejsc zostanie opublikowana na                
stronie http://www.sciskawa.pl/ po zweryfikowaniu poprawności otrzymanej dokumentacji, najpóźniej 13         
stycznia 2020 r. o godzinie 20:00.  

3.9. Zwycięzca ma obowiązek przesłania kopii Dokumentacji konkursowej na adres         
jarry.wielkasciskawa@gmail.com do dnia 15 stycznia 2020 r. oraz oryginału Dokumentacji konkursowej na            
adres wskazany przez Organizatora, w terminie do 20 stycznia 2020 r. Warunkiem przekazania nagrody jest               
otrzymanie Dokumentacji konkursowej przez Organizatora – w przypadku niedostarczenia Dokumentacji          
konkursowej w terminie, zwycięzcą zostaje Sztab z kolejnym najlepszym wynikiem, pod warunkiem            
przesłania kopii Dokumentacji konkursowej w terminie 2 dni od otrzymania prośby o jej przesłanie. 

3.10. WOŚP rozpocznie procedurę przekazania nagrody w terminie miesiąca od otrzymania prośby o wyrób             
medyczny, od wybranej przez Sztab placówki. Okres realizacji nagrody jest uzależniony od typu             
wnioskowanego wyrobu medycznego oraz warunków kontraktu zawartego na jego zakup. 

 
4. Postanowienia końcowe 

4.1. Organizator we współpracy z WOŚP zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu określonych w              
regulaminie lub do odwołania go bez konieczności podawania przyczyny. 

4.2. Niespełnienie jakiekolwiek wymogu zawartego w regulaminie może spowodować wykluczenie uczestnika          
przez Organizatora. 

4.3. O ewentualnych zmianach w regulaminie Organizator jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Sztaby           
i przedstawić każdemu Sztabowi zmieniony regulamin.  

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Sztabu, w przypadku naruszenia           
zasad określonych w regulaminie lub ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. 

4.5. W razie pytań należy zwracać się do Organizatora: tel. 663 556 395, adres e-mail:            
jarry.wielkasciskawa@gmail.com. Informacji udziela też (dla Sztabów zagranicznych Jarosław Jaworski jr.          
Jarek.wielkasciskawa@gmail.com  
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Ściskawa” dla krajowych Sztabów WOŚP 
 
Typy sprzętu/wyrobów medycznych, uwzględniane do wskazania w ramach Nagrody w Konkursie 
Ściskaw na terenie Polski. 

 
1. Fundatorem nagrody i jednocześnie podmiotem ją przekazującym jest WOŚP. 
2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. W przypadku, gdy taki sam wynik uzyska więcej niż jeden 

sztab, Organizator we współpracy z WOŚP wyłoni ostatecznego zwycięzcę w losowaniu. 
3. Zwycięzca otrzyma nagrodę: możliwość wskazania placówki medycznej, do której WOŚP przekaże wyrób 

medyczny o wartości 50.000 zł brutto. Rodzaj przekazanego wyrobu będzie ustalony ze wskazaną 
placówką po przesłaniu przez nią do WOŚP pisemnej prośby.  

4. Nagrodą może być wyrób medyczny wybrany z załącznika nr 1 i zaakceptowany przez Zarząd WOŚP. 
5. Jako placówkę można wskazać znajdującą się na terenie Polski placówkę publiczną: oddział dziecięcy, 

noworodkowy, geriatryczny, ZOL, hospicjum dziecięce. 
 

Typy sprzętu/wyrobów medycznych 
 

- kardiomonitory  
- pulsoksymetr 
- pompy objętościowe  
- pompy strzykawkowe  
- urządzenia do dekontaminacji wnętrza karetek N  
- USG 
- ciepłe gniazdka  
- wagi elektroniczne noworodkowe  
- inkubatory zamknięte 
- urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka HFNC 
- materace grzewcze żelowe dziecięce  
- materace grzewcze żelowe dla neonatologii  
- aparaty do ogrzewania gorącym powietrzem  
- lokalizatory naczyń krwionośnych  
- inhalatory  
- aparaty EKG  
- ssaki  
- holtery ciśnieniowe ABPM  
- aparaty do mierzenia ciśnienia  
- podnośniki dla osób starszych  
- przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR)  
- pionizatory  
- rotory  
- fotele kąpielowe  
- łóżka dla dzieci (duże )  
- łóżka młodzieżowe (typu junior)  
- łóżka dziecięce (szczebelkowe)  
- łóżka niemowlęce /noworodkowe  
- leżanki rozkładane dla rodziców na oddz. pediatryczne  
- bilirubinometry  
- lampy do fototerapii na statywie  
- lampy do fototerapii łóżeczkowe  
- aparaty KTG  
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Ściskawa”:  

Formularz zgłaszania wyniku akcji  
(dla krajowych Sztabów WOŚP) 

 
 

Wynik konkursu ŚCISKAWA 

Numer Sztabu 

 

 

Ilość osób ściśniętych w 

Sercu – wynik 

 

Skład Komisji Konkursowej 

Imię i nazwisko Podpis 

  

  

 
 
 

Wyślij je mailem / Send it by e-mail:  
Jarry – jarry.wielkasciskawa@gmail.com  

Koordynator dla Polski 
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Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Ściskawa”:  

Formularz zgłaszania Sztabu do akcji  
(dla krajowych Sztabów WOŚP) 

 
 

Zgłoszenie do konkursu ŚCISKAWA 

Numer i lokalizacja Sztabu 

 

 

Skład Komisji Konkursowej 

Imię i nazwisko Podpis 

  

  

 
 
 
 

Wyślij je mailem 

Jarry – jarry.wielkasciskawa@gmail.com  
Koordynator dla Polski 
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