MOSBACH 2019
Všechny srdečně zdravíme!
V návaznosti na Rescue Days 2018 v Bostalsee, se ve
dnech 17.-20. října uskuteční světově největší
výcviková událost na poli výcviku ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel v Mosbachu
(Baden- Württemberg).
Na rozdíl od minulých let se letos soustředíme na
rescueDAYS Original, které budou probíhat ve dvou
po sobě následujích dvoudenních blocích.. To
znamená, že budete mít příležitost zúčastnit se
RESCUE DAYS buď ve čtvrtek a pátek, nebo v sobotu a
neděli. Výcvik si můžete rezervovat v angličtině, nebo
němčině.
V rámci rescueDAYS Original se chceme zaměřit na
záchranáře různých národností.
Přes 80 mezinárodních instruktorů z WEBER RESCUE
SYSTEMS zaškolí přes 600 účastníků z celého světa
v průběhu čtyři dny probíhajícího výcviku.
Navíc po dva dny bude probíhat rescueDAY
Symposium (pátek a sobota) s řadou zajímavých
přednášek o současných tématech z oblasti
konstrukce vozidel a záchranné techniky.
Speciální jednodenní semináře dříve konané v neděli,
se konat nebudou.
Stejně jako v roce 2018, teoretické části již nebudou
přednášeny zvlášť, ale budou součástí výcviku.
V rámci přípravy všichni účastníci dopředu obdrží
digitální podklad s časovým rozvrhem.
Registrovat se můžete online na stránkách
www.weber-rescue-shop.com/rescue-days od
20/3/2019
Pro účastníky z ČR:
Více informací naleznete na stránkách:
http://www.luingpyrex.cz/informace/rescue-days/46

PROGRAM
rescueDAYS Original
(17. + 18. a 19. + 20. října 2019)
Výcvikové stanoviště
 Moderní technologie vozů (včetně stanoviště
s výkladem)
 Záchranné služby
 Crossramming
 Auto pod přívěsem
 Řetězová havárie
 Auto na bariéře
 Zabezpečení, stabilizování a zvedání
 Prvotní zabezpečení budov po dopravní
nehodě (auto v budově)
Cena včetně občerstvení a dokumentů k výcviku
EUR 799,--

rescueDAY Symposium
(18. a 19. října 2019)
Školitelé z domova i zahraničí budou prezentovat
moderní techniku vozidel a současné technice
záchrany.
 Alternativní pohony
 Elektro mobilita
 Záchranné techniky budoucnosti
Cena včetně občerstvení
EUR 159,--

Změny vyhrazeny

KONTAKT/REGISTRACE
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30
74363 Gügligen
Registrovat se můžete online od 20/3/2019
na stránce www.weber-rescue-shop.com/rescue-days
V případě dotazů kontaktujte:
Luciana Wennes-Bromm
Telefon +49 7135 71-10270
E-mail luciana.wennes-bromm@weber-rescue.com
Pro účastníky z ČR:
Informace získáte na čísle +420 597 317 111
nebo na adrese: weberrescue@luingpyrex.cz
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Jaterka

Světově největší výcvik
ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel

Ubytování není v ceně semináře zahrnuto.
Informace k ubytování:
www.mosbach.de/Unterkünfte_Gastronomie.

JAK SE TAM DOSTANETE

17. – 20. října 2019
2019201920192019

Organizuje:

Změny vyhrazeny

Za přátelské pomoci:

Vítejte na RESCUE DAYS 2019 v Mosbachu!
V návaznosti na Rescue Days 2018 v Bostalsee, se ve dnech 17.-20. října uskuteční světově největší výcviková
událost na poli podpory výcviku ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v Mosbachu (BadenWürttemberg).
Na rozdíl od minulých let, se letos soustředíme na rescueDAYS Original, které budou probíhat dva dny. To
znamená, že budete mít příležitost zúčastnit se RESCUE DAYS buď ve čtvrtek a pátek, nebo v sobotu a neděli.
Výcvik si můžete rezervovat v angličtině, nebo němčině.
V rámci rescueDAYS Original se chceme zaměřit na záchranáře různých národností.
Přes 80 mezinárodních instruktorů z WEBER RESCUE SYSTEMS zaškolí přes 600 účastníků z celého světa v rámci
čtyřdenního výcviku.
Navíc po dva dny bude probíhat rescueDAY Symposium (pátek a sobota) s řadou zajímavých přednášek o
současných tématech z pole konstrukce vozidel a záchranné techniky.
Speciální jednodenní semináře dříve konané v neděli se konat nebudou.
Stejně jako v roce 2018, teoretické části již nebudou přednášeny zvlášť, ale budou součástí výcviku.
V rámci přípravy všichni účastníci dopředu obdrží digitální podklad s časovým rozvrhem.
Registrace na RESCUE DAYS 2019 začne koncem března!
Pro více informací nahlédněte do letáku RESCUE DAYS.o více informací

