Β’ Παγκύπριος Διαγωνισμός Αναζωογόνησης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

• Απαιτείται από κάθε ομάδα όπως προπληρώσει το κόστος των 50 ευρώ
μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην:
o Τράπεζα Κύπρου
Iban: CY 07002003890000000100664100
SWIFT: BCYPCY2N
Αριθμός λογαριασμού: 038901006641

• Εφόσον προχωρήσετε με την κατάθεση του ποσού, αποστέλλετε το
καταθετήριο έγγραφο (απόδειξη πληρωμής) με το όνομα της Ομάδας στο
email του ΚΥΣΑΝ (info@kysan.org), ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή
σας.
• Κάθε ομάδα αποτελείται από 3-5 άτομα.
• Οι διαγωνιζόμενοι θα διαγωνιστούν σε 5 διαφορετικά σενάρια. Ο χρόνος
εκτίμησης – αξιολόγησης και αντιμετώπισης του σεναρίου είναι 20 λεπτά.
• Θα πρέπει το χρονοδιάγραμμα που θα σας δοθεί να τηρηθεί με
αυστηρότητα. Στη σκηνή του σεναρίου θα βρίσκεστε 5 λεπτά πριν την
έναρξη του.
• Σε περίπτωση που η Ομάδα δεν παρουσιαστεί σε κάποιο από τα σενάρια,
μηδενίζεται στο συγκεκριμένο σενάριο, αλλά θα μπορεί να συνεχίσει στα
επόμενα.
• Σε κάθε σκηνή-σενάριο του διαγωνισμού θα υπάρχει συντονιστής- κριτής
ο οποίος θα δίνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το σενάριο.
• Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου
ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
• Απαγορεύεται η χρήση πρωτοκόλλων ή άλλων γραπτών βοηθημάτων κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης των σεναρίων.
• Η ομάδα συνοδεύεται από άτομο που θα ορίζεται από την Οργανωτική
Επιτροπή , θα στηρίζει και θα δίνει οδηγίες για το κάθε σενάριο.

• Κατά τη διάρκεια των σεναρίων στην αίθουσα παρευρίσκονται αυστηρά
και μόνο οι διαγωνιζόμενοι και οι κριτές.
• Μετά από κάθε σενάριο, θα δίδεται το αποτέλεσμα στην Ομάδα για το
κάθε σενάριο. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην τελετή
λήξης.
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας Ομάδων, θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα
περισσότερα 10, 9 ή 8 που θα έχει η Ομάδα.
• Προσφυγές κατά των αποφάσεων των κριτών μπορούν να υποβληθούν
εγγράφως στην Επιτροπή Αποτελεσμάτων και μετά από κατάθεση 50 ευρώ
(μετρητά) για κάθε σενάριο στην Οργανωτική Επιτροπή.
• Σε περίπτωση αδιαθεσίας μέλους ομάδας, θα πρέπει να αναφερθεί στην
Οργανωτική Επιτροπή. Στη συνέχεια θα αποχωρήσει χωρίς να διαγραφεί το
μέλος από την Ομάδα. Η Ομάδα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μέλος
της.
• Σε περίπτωση παρατυπίας, απρεπούς συμπεριφοράς από Ομάδα ή μέλος
μιας Ομάδας, ο κριτής δικαιούται να διακόψει το σενάριο, να μηδενίσει
την Ομάδα. Η Οργανωτική Επιτροπή θα αποφασίσει στη συνέχεια εάν η
συγκεκριμένη Ομάδα θα αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, χωρίς επιστροφή
του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκαν.
• Εκπαιδευτές ALS, EPLS του ΚΥ.Σ.ΑΝ δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής ως
διαγωνιζόμενοι στο Διαγωνισμό. Εκπαιδευτές BLS έχουν το δικαίωμα
συμμετοχής ως διαγωνιζόμενοι.
• Το ΚΥ.Σ.ΑΝ δε φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού.
• Οι διαγωνιζόμενοι θα συγκατατίθενται για λήψη φωτογραφιών και
βιντεοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

