
Kto może zostać instruktorem, ilu instruktorów jest potrzebnych na próbie i jak policzyć uczestników? 

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na te pytania. 

 

Instruktor: 

 

- W każdej lokalizacji musi być przynajmniej jeden certyfikowany instruktor prowadzący lekcję. 

- Jeżeli w jakiejś lokalizacji zgromadzi się większa grupa osób, wówczas zajęcia może poprowadzić jeden 

instruktor lub kilku (w jednym miejscu kilku instruktorów prowadzi zajęcia jednocześnie). 

- Instruktorzy nie mogą pełnić roli niezależnych świadków ale są uwzględniani w wyniku końcowym. 

- Każdy z instruktorów prowadzących lekcje powinien być wykwalifikowanym specjalistą medycznym 

(mogą to być osoby, które działają z Wami, np. lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki czy strażacy; 

u tych ostatnich dopytajcie jednak o konkretne uprawnienia) bądź certyfikowanym instruktorem 

pierwszej  pomocy – również nauczyciele przeszkoleni w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i 

Uczymy Ratować” posiadający certyfikat WOŚP. 

Wszyscy uczestnicy muszą uczyć się tych samych zagadnień jednocześnie (wg scenariusza lekcji, który 

przekażemy Wam niebawem – czekamy na zaakceptowanie go przez Guinnessa). 

Uczestnicy powinni być w stanie obserwować i naśladować ruchy swoich instruktorów bezpośrednio 

lub na ogólnodostępnym ekranie. 

 

Liczenie uczestników/bilety: 

 

Metodą liczenia uczestników akceptowaną przez Guinnessa są bilety dla uczestników. 

Bilety są obowiązkowe.  

Rozdajcie bilety wszystkim potencjalnym uczestnikom przed imprezą. 

Przy wejściu (monitorowanym) na teren bicia rekordu zbierzcie bilety od uczestników (dzięki temu 

będziecie wiedzieć, ilu faktycznie uczestników wzięło udział w rekordzie, a w przypadku pomyłki w 

liczeniu podczas wchodzenia na teren rekordu zweryfikować ten wynik). Jest to też moment, w 

którym można przydzielić grupy osób do poszczególnych stewardów i fantomów  . 

Niezależny świadek musi przeprowadzić osobiście lub nadzorować proces liczenia osób biorących 

udział w rekordzie. 

Pamiętajcie, że na nagraniu musi być widoczna każda osoba wchodząca, dlatego też osoby, które 

oddały już swój bilet powinny natychmiast udać się na swoje miejsce. 

Przekazujemy Wam proponowany przez nas wzór biletów, abyście mogli je wydrukować i rozdać 

uczestnikom. 

Wszystkie osoby, które opuszczą teren próby przed upływem 30 minut lub będą nieaktywnie 

uczestniczyć w próbie (nie wysłuchają instruktażu lub nie przećwiczą ucisków i wdechów) muszą 

zostać odnotowane przez stewarda i odjęte od liczby uczestników, których on obserwował. 


