25. – 26. květen 2018, Skaryszew (okres Radomski)

Nabídka
Rescue Days.PL Skaryszew 25. - 26. květen 2018
Letošní ročník Rescue Days.PL je již pátým v řadě.
V tomto roce navštívíme Skaryszew (okres Radomski),
kde ve spolupráci s místní jednotkou sboru
dobrovolných hasičů v Skaryszewu a místním
partnerem Procom zorganizujeme tento národní
seminář zaměřený na technickou záchranu.
Letos počítáme s účastí více než 200 účastníků z Polska
a ze zahraničí, které povede 18 instruktorů z
mezinárodního týmu Weber Rescue.

POPIS NÁPLNĚ
Záchranný seminář má dvoudenní podobu. Skládá se
z teoretického úvodu, který na začátku prvního dne
zahrnuje 2 přednášky. Další částí semináře jsou
výcviky, kde se účastníci prakticky podílejí na
scénářích na 6 tématicky odlišných pracovištích pod
dohledem instruktorů. Počet účastníků ve skupině
nepřekročí 12 osob.

V rámci výcviku proběhnou tyto scénáře:
1. Crossramming - boční náraz do stromu, techniky obnovení původního tvaru.
2. Na bariéře – osobní vozidlo v pozici na střeše na bariéře.
3. Chain Rescue – osobní vozidlo vklíněné pod zádí přívěsu, použití lanových navijáků a řetězů.
4. Práce s pneumatickými vaky – první mezera, zvedání, zakládání, spouštění, přesnost.
5. Poškozený pod nákladem – zvednutí břemene.
6. Zaměření na poškozeného - přemísťování vozidla s poškozeným, vyprošťování v jiném světle.
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
•TermÍín konání: 25. – 26. (pá-so) květen 2018.
•Cena: účastnický poplatekčiní 590 zł .
•V rámci účasti je podáván: oběd v pátek, večeře
(ve formě rautu) v pátek, oběd v sobotu.
•Účast – přihlášení se k účasti je možno provést
prostřednictvím kontaktního formuláře:
http://rescue-days.pl/zapisy/
•Účastník výcviku obdrží certifikát o absolvování.
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Zveme vás k průběžnému sledování našeho programu.
Na Facebooku jsme založili adresu, na které můžete vše
průběžně sledovat:
https://www.facebook.com/events/1824424587847820/
Právě zsem umísťujeme veškeré informace o celé
události.
Zaregistrovat se můžete prostřednictvím formuláře na
našich webových stránkách: http://rescue-days.pl/zapisy/
Další informace získáte na telefonním čísle
+48 501 554 552
nebo na adrese info@rescue-days.pl

