Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
informuje, że w dniach 12-14.09.2008r. na zlecenie ZG WOPR organizuje Ogólnopolskie
Szkolenie Instruktorów WOPR, Starszych Ratowników, Ratowników WOPR, Kierowników
i Członków Grup Interwencyjnych na temat: „Ratowanie ludzi w warunkach szybko płynącej
wody (powódź, rzeki górskie) z użyciem podręcznego sprzętu POZIOM PODSTAWOWY „A”
Program szkolenia:
12.09.2008r. (piątek)
•

•
•

Przyjazd i zakwaterowanie od godziny 17.00
Kolacja 19.00
Wykład organizacyjny oraz film szkoleniowy 21.00

13.09.2008r. (sobota)
•
•
•
•
•
•

800 - 830
900 - 1230
1300 - 1400
1430 - 1730
1800
2000

śniadanie
zajęcia praktyczne na sztucznym torze kajakowym „Wietrznice"
obiad
zajęcia praktyczne (ciąg dalszy)
kolacja
film z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących

14.09.2008r. (niedziela)
•

•
•

900
śniadanie
zajęcia praktyczne na sztucznym torze kajakowym „Wietrznice”
1300
obiad i wykwaterowanie

MIEJSCE:
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym - Stadion Kajakowy „WIETRZNICE”
w Zabrzeży - Łącko (sztuczny tor kajakowy usytuowany obok rzeki Dunajec) na trasie z Nowego
Sącza w kierunku na Krościenko, 11 km przed Krościenkiem.
DOJAZD:
Trasa Katowice-Kraków (płatna autostrada) - „zakopianka” omijając centrum Krakowa do
miejscowości Lubień i skręt w lewo na Nowy Sącz - Mszana i w Mszanie skierować się na
Zabrzeż, cały czas prosto i w Zabrzeży w prawo na Krościenko, po około 3-5 km po lewej stronie
duża szklarnia i będzie Stadion Kajakowy WIETRZNICE (widoczny drogowskaz reklamowy
toru).
KOSZT:
Koszt szkolenia 100,00 zł (wynajem toru, opłaty kadry, sprzęt, transport)
Koszty: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie 200,00 zł.
Razem całość 300,00 zł
Wpłata 300,00 zł płatna na konto w ciągu 5 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.

Każdy uczestnik szkolenia obowiązkowo musi posiadać:
• kombinezon neoprenowy tzn. „piankę”,
• obuwie do wody np. tenisówki, adidasy lub skarpety neoprenowe (z twardą podeszwą)
• kamizelkę asekuracyjną (kapok),
• kostium kąpielowy.

W miarę możliwości wskazane byłoby posiadanie kasku do uprawiania kajakarstwa górskiego.
Organizatorzy zapewniają 100 szt. kasków, 100 kamizelek asekuracyjnych kajokowych i 3
specjalistycznych kamizelek z pasem pierścieniowym stosowanym przez kajakarzy górskich oraz
sprzęt ratunkowy tzn. szelki, liny, rzutki, ponton, koła ratunkowe.
2.

Po otrzymaniu komunikatu prosimy o pilne potwierdzenie obecności na szkoleniu do Biura
ZW WOPR Katowice poprzez nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego wyłącznie na adres
e-mail: biuro@slaskiewopr.pl lub fax (032) 2536-158.

Zgłoszenia do 4 września 2008r (lub do wyczerpania miejsc).
FORMULARZ ZGŁOSZENIA MUSI BYĆ WYPISANY CZYTELNIE Z PEŁNYMI
DANYMI (formularze bez pełnych danych nie będą rejestrowane do zgłoszeń)
Ilość miejsc ograniczona
Szkolenie traktowane jest jako doszkalanie kadry instruktorskiej, kandydatów na kurs Instruktora
WOPR, Starszego Ratownika WOPR, Starszych Ratowników WOPR, Instruktorów WOPR.,
kierowników i członków Grup Interwencyjnych Zespołów Powodziowych, innych służb
ratowniczych: PSP, OSP, TOPR, GOPR, (zajęcia obejmują nowości ujęte w nowym programie
szkoleń WOPR 1 /2001).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

www.slaskiewopr.pl

NASZ TEL. 0 500 5 4 3 2 1 0
PEŁEN PROGRAM SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ W SERWISIE
WWW.SLASKIEWOPR.PL W DZIALE SZKOLENIA
SPECJALISTYCZNE
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA - OSTATNIA STRONA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWANIA NA WODACH
SZYBKOPŁYNĄCYCH „WIETRZNICE” POZIOM PODSTAWOWY „A”
Do udziału w szkoleniu zgłaszamy następujące osoby:
Nazwisko i Imię

PESEL

Data szkolenia:

Adres

Oddział

e-mail oraz tel.

Stopień

12-14.09.2008r.

Miejsce szkolenia: Tor Kajakowy „Wietrznice”
Zabrzeż 147
33-390 Łącko
Koszt szkolenia: 300 zł za osobę
Termin zgłoszeń upływa 4 września 2008r. (lub do wyczerpania miejsc).
Termin płatności: płatności w kwocie 300,00 zł należy dokonać w ciągu 5 dni od
dnia przesłania kompletnego zgłoszenia.
Płatności przyjmujemy wyłącznie przelewem bankowym zgodnie z podanym
terminem i w kwocie zgodnie z ilością zgłoszeń. Nie dopuszcza się płatności
gotówkowych podczas szkolenia. Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny
z rezygnacją z udziału w szkoleniu bez informowania osoby Zgłaszającej!
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacić na konto Śląskiego WOPR:
Bank Millenium S.A. 06 1160 2202 0000 0000 4114 1597
Al. W.Korfantego 66/6, 40-161 Katowice
o
o
o
o

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 10 dni przed
szkoleniem, wpłaty traktowane są jako odstępne.
Zgłoszenie niniejsze stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem
a Zgłaszającym.
Zgłaszający się na podstawie niniejszego formularza oświadcza Organizatorowi, iż
posiada ważną legitymację WOPR i akceptuje program szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawdo niedopuszczenia do udziału w szkoleniu osoby, która
nie spełnia wymagań Organizatora oraz osób, które nie zostały zgłoszone na formularzu
zgłoszenia.

OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO:
Prosimy o wystawienie rachunku na następujące dane (rachunek zostanie wydany podczas
szkolenia, w późniejszym terminie nie ma możliwości otrzymania rachunku):
Nazwa: ………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………… NIP: …………………………………….
...........................................
miejscowość, data

................................................
czytelny podpis osoby zgłaszającej
(nie dotyczy zgłoszeń przez e-mail)

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać wyłącznie na e-mail lub fax:
faxem pod nr 032 2536 158 lub e-mailem na adres biuro@slaskiewopr.pl

