25. – 26. květe 2018, Skaryszew (okres Radomski)
Letošní Rescue Days.PL – se budou konat mětě Skaryszew
(okres Radomski). V tuto chvíli počítáme s 200 účastníky. Stejně
jako v předešlých letech doplní polské instruktory kolegové z
Evropy. Pro účastníky v tomto roce připravujeme 6 scénářů
praktických a k tomu 2 přednášky.

Program začíná tradičně již v pátek dvěma přednáškami, po kterých
budou účastníci zapojeni do dvou praktických scénářů. Sobota bude
naplněna v duchu praktické pracovní činnosti, ve které budou
realizovány 4 scénáře..
Pro všechny, kteří přijedou již dříve, bude otevřeno kontaktní místo již
ve čtvrtek 24. května od 17.00 do 20.00 hodi. Kontaktní místo bude
samozřejmě otevřeno v den konání výcviku 25. května od 7.00 hodin.
Účast:
K účasti se je možné přihlásit prostřednictvím
formuláře na stránkách: http://rescue-days.pl/zapisy/
Účastnický poplatek semináře je 590 zł.

Skaryszew

Podrobné informace naleznete na:
https://www.facebook.com/WeberRescuePolska/
www.rescue-days.pl

25. – 26. května 2018, Skaryszew (okres Radomski)
V ceně výcviku je zajištěn oběd v pátek i v sobotu a večeře
ve formě rautu v pátek večer..

V roce 2018 nás čekají následné scénáče:
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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