
Concursul pentru sanatate si prim ajutor "Sanitarii Priceputi" - EDITIA  2016

  

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Cluj, reprezentată de Bratu Simona, în
calitate de director, prin prezenta vă comunicăm perioada desfăşurării concursului pentru
sănătate şi prim ajutor “Sanitarii pricepuţi” .

      

  

  

Având în vedere Regulamentul pentru desfăşurarea şi organizarea Concursului pentru sănătate
şi prim ajutor "Sanitarii pricepuţi", editia 2016 se va desfăşura astfel:

  

    
    1. Faze zonale:  

  

  

a)      Municipiul Cluj-Napoca şi localităţi limitrofe: în data de 6 iunie 2016, 13:00 – Parcul
Central al Municipiului Cluj-Napoca 
(pe platoul din faţa Centrului de Cultură Urbană 
"Casino"
).La această fază zonală vor participa echipajele din Oraşul Huedin şi localităţi limitrofe
, din zona Huedinului.
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b)      Municipiul Turda şi localităţi limitrofe(inclusiv mun. Câmpia Turzii): în data de 7 iunie
2016  – ora
şi locaţia vor fi stabilite de către şcoala gazdă.

  

  

c)      Municipiul Dej şi localităţi limitrofe (inclusiv mun. Gherla): în data de     7 iunie 2016 – ora
şi locaţia vor fi stabilite de către şcoala gazdă. 

  

  

  

    
    1. Faza judeţeană: Vor participa echipajele care au ocupat locul I şi II la fiecare etapa
zonală, atât la ciclul gimnazial cât şi la ciclul liceal. Concursul va avea loc în data de 
8 iunie 2016, ora 14:00 în Parcul Central al Municipiului Cluj-Napoca
(pe platoul din faţa Centrului de Cultură Urbană 
"Casino"
).
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Înscrierea echipajelor în concurs, se face prin e-mail, la adresa cluj @crucearosie.ro . În textul
e-mailului vă rugăm să treceţi denumirea unităţii de învătământ, localitatea, pofesorul însoţitor şi
date de contact ale acestuia (nr. telefon şi e-mail), 
până la data de  20 mai 2016.

  

  

În perioada 30 – 31 mai 2016 şi 2 – 3 iunie 2016, între orele 12:00 – 17:00,  vor avea loc la
sediul nostru din mun. Cluj-Napoca, Str. George Coşbuc, nr.11 pregătiri practice, pentru
echipajele înscrise în concurs. Înscrierile la sesiunile de pregătire practică se fac telefonic sau
prin e-mail până la data de 
27 mai 2016
.

  

  

  

Având în vedere specificaţia din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Cocursului pentru
sănătate şi prim ajutor Sanitarii pricepuţi, privind certificarea cadrelor didactice care pregătesc şi
însoţesc echipajele Sanitarii pricepuţi, avem disponibilitatea de a organiza cursuri de prim
ajutor, după următorul program: 

  

    
    1. 23 – 24 mai 2016, între orele 14:00 – 20:00 pentru municipiul Dej, Gherla şi localităţile
limitrofe.   
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    2. 26 – 27 mai 2016, între orele 14:00 – 20:00 pentru municipiul Turda, Câmpia Turzii şi
localităţile limitrofe.   
    3. 30 – 31 mai 2016, între orele 14:00 - 20:00 pentru muncipiul Cluj-Napoca, Oraşul
Huedin şi localităţile limitrofe sau localităţile din zona Huedinului.
 

  

  

  

Costul cursului pentru fiecare cadru didactic, care pregăteşte şi însoţeşte echipajul Sanitarii
Pricepuţi este de 50 lei.

  

  

  

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la Sediul Crucii Rosii ( Str. Cosbuc
nr.11, program Luni- Vineri : 9 - 17) sau la tel: 0264 592 447, 0745 589 183, sau e-mail:  cl
uj@crucearosie.ro

  

    

Având în vedere Regulamentul pentru desfăşurarea şi organizarea Concursului pentru sănătate
şi prim ajutor "Sanitarii pricepuţi", editia 2016 se va desfăşura astfel:
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    1. Faze zonale:  

  

a)      Municipiul Cluj-Napoca şi localităţi limitrofe: în data de 6 iunie 2016, 13:00 – Parcul
Central al Municipiului Cluj-Napoca 
(pe platoul din faţa Centrului de Cultură Urbană 
"Casino"
).La această fază zonală vor participa echipajele din Oraşul Huedin şi localităţi limitrofe
, din zona Huedinului.

  

b)      Municipiul Turda şi localităţi limitrofe(inclusiv mun. Câmpia Turzii): în data de 7 iunie
2016  – ora
şi locaţia vor fi stabilite de către şcoala gazdă.

  

c)      Municipiul Dej şi localităţi limitrofe (inclusiv mun. Gherla): în data de     7 iunie 2016 – ora
şi locaţia vor fi stabilite de către şcoala gazdă. 

  

    
    1. Faza judeţeană: Vor participa echipajele care au ocupat locul I şi II la fiecare etapa
zonală, atât la ciclul gimnazial cât şi la ciclul liceal. Concursul va avea loc în data de 
8 iunie 2016, ora 14:00 în Parcul Central al Municipiului Cluj-Napoca
(pe platoul din faţa Centrului de Cultură Urbană 
"Casino"
).
 

  

  

Înscrierea echipajelor în concurs, se face prin e-mail, la adresa cluj @crucearosie.ro . În textul
e-mailului vă rugăm să treceţi denumirea unităţii de învătământ, localitatea, pofesorul însoţitor şi
date de contact ale acestuia (nr. telefon şi e-mail), 
până la data de
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20 mai 2016.

  

  

În perioada 30 – 31 mai 2016 şi 2 – 3 iunie 2016, între orele 12:00 – 17:00,  vor avea loc la
sediul nostru din mun. Cluj-Napoca, Str. George Coşbuc, nr.11 pregătiri practice, pentru
echipajele înscrise în concurs. Înscrierile la sesiunile de pregătire practică se fac telefonic sau
prin e-mail până la data de 
27 mai 2016
.

  

  

Având în vedere specificaţia din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Cocursului pentru
sănătate şi prim ajutor Sanitarii pricepuţi, privind certificarea cadrelor didactice care pregătesc şi
însoţesc echipajele Sanitarii pricepuţi, avem disponibilitatea de a organiza cursuri de prim
ajutor, după următorul program: 

    
    1. 23 – 24 mai 2016, între orele 14:00 – 20:00 pentru municipiul Dej, Gherla şi localităţile
limitrofe.   
    2. 26 – 27 mai 2016, între orele 14:00 – 20:00 pentru municipiul Turda, Câmpia Turzii şi
localităţile limitrofe.   
    3. 30 – 31 mai 2016, între orele 14:00 - 20:00 pentru muncipiul Cluj-Napoca, Oraşul
Huedin şi localităţile limitrofe sau localităţile din zona Huedinului.
 

  

  

Costul cursului pentru fiecare cadru didactic, care pregăteşte şi însoţeşte echipajul Sanitarii
Pricepuţi este de 50 lei. 
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