
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w dniach  

12-13.06.2021r. organizuje Szkolenie Specjalistyczne: „RATOWNICTWO NA WODACH 

SZYBKOPŁYNĄCYCH I POWODZIOWYCH - STAŻYSTA” 

 

Program szkolenia: 

 

12.06.2021 (sobota) 

 

 Dojazd własnym środkiem transportu 

 07:30 – 08:00 przyjazd i zakwaterowanie 

 08:00 – 08:30 śniadanie 

 08:30 – 09:30 odprawa i przygotowanie do zajęć 

 09:30 – 18:00 zajęcia praktyczne na sztucznym torze kajakowym „Wietrznice" z 

przerwą na obiad 

 18:00 – 19:00 kolacja 

 19:30 – 22:00 wykłady i film z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących  

 

13.06.2021 (niedziela) 

 

 09:00 – 09:30 śniadanie 

 09:30 – 10:30 odprawa i przygotowanie się do zajęć 

 10:30 – 13:30 zajęcia praktyczne na Dunajcu 

 13:30 – 14:30 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, 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 440,00 zł 

 

Wpłata 440,00 zł płatna na konto w ciągu 24 godzin po otrzymaniu informacji od 

Śląskiego WOPR o potwierdzeniu odbycia się szkolenia (informacja o ostatecznym 

odbyciu się szkolenia dnia 24 maja 2021r.) Brak wpłaty powoduje usunięcie z listy 

przyjętych na szkolenie bez informowania osoby przesyłającej zgłoszenie. 

Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym i będą chciały uzyskać certyfikat 

ZG WOPR wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 50,00 zł na rzecz ZG WOPR. 

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu (plus ewentualnej kolacji) z piątku na sobotę. 

Cena za nocleg 35zł/osobę i kolacji 25 zł/osobę – informacje należy podać w formularzu 

zgłoszeniowym. 



 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Każdy uczestnik szkolenia obowiązkowo musi posiadać:  

 kombinezon neoprenowy tzn. „piankę”, 

 szorty lub spodenki do założenia na neopren w celu ochrony przed przetarciem 

 obuwie do wody np. tenisówki, adidasy lub skarpety neoprenowe (z twardą 

podeszwą) 

 kamizelkę asekuracyjną (kapok), 

 kostium kąpielowy 

 ważną legitymację WOPR lub przynależność do innych służb ratowniczych 

(PSP, OSP, Policja, Wojsko, GOPR, TOPR) 

Organizatorzy zapewniają 100 szt. kasków, 70 kamizelek asekuracyjnych kajakowych, 

oraz sprzęt ratunkowy tzn. szelki, liny, rzutki, ponton, koła ratunkowe. 

 

Data szkolenia:  12-13.06.2021r. 

 

Miejsce szkolenia: Tor Kajakowy „Wietrznice” 

   Zabrzeż 147  

33-390 Łącko  

Koszt szkolenia: 440 zł za osobę 

 
Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2021r. (lub do wyczerpania miejsc). 

Termin płatności: płatności w kwocie 440,00 zł należy dokonać w ciągu 24 

godzin od chwili poinformowania przez organizatora, iż szkolenie doszło do 

skutku. 

 

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 

Ul. Cicha 10, 40-116 Katowice 

 

o W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 4 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, wpłaty traktowane są, jako odstępne. 

o Organizator nie zwraca zakwalifikowanemu uczestnikowi kosztów dokonanej wpłaty 

uczestnictwa w przypadku rezygnacji i niestawienia się w dniu rozpoczęcia szkolenia, 

z powodów osobistych, chorobowych, wypadków NNW, losowych czy też trudności 

komunikacyjnych. 

o Zgłoszenie niniejsze stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem a 

Zgłaszającym. 

o Zgłaszający się na podstawie niniejszego formularza oświadcza Organizatorowi, iż 

posiada ważną legitymację WOPR i akceptuje program szkolenia.  

o 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 faktury na następujące dane (faktura zostanie wysłana na adres 

e-mail zgłaszającego): 

Nazwa: …………………………………………………………………………................................. 

Adres: ……………………….......………………………………………………....................…………    

NIP: ……………………………………. 

 

........................................   ................................................  

miejscowość, data        imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  

  

 

Ilość miejsc ograniczona do 48 osób. 

 

Organizator zastrzega sobie, że w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń może 

odwołać szkolenie 

 

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. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: 

www.slaskiewopr.pl 

 

TEL. kontaktowy 793 29 29 29 

 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ KLIKNIJ 

http://www.slaskiewopr.pl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__qNa8UpUNzNLNlI2NDVWNDdFVVdRSVhTSTNFVjNMRC4u

