Szkolenia Ratownicze
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE WYKONYWANIE
ZAWODU RATOWNIKA WODNEGO.

- Rozpoczęcie zajęć kursu na stopień Ratownika Wodnego zaplanowane jest na dzień 30.03.2014
(Niedziela) godz. 16:00 na terenie Przystani w Pilchowicach.
Kurs poprowadzi instruktor ratownictwa wodnego Tomasz Czaplicki.
Wszelkich informacji udzielają:
Krzysztof Czaplicki
Tel. 889-157-419
krzysiek.czaplicki@gmail.com
Tomasz Czaplicki
Tel. 501-575-649
czaplickifun@gmail.com
-Rozpoczęcie kolejnego kursu zaplanowane jest na dzień 1.03.2014 (Sobota) godz. 16:00 na terenie
pływalni krytej CSIR w Zgorzelcu.
Kurs poprowadzi instruktor ratownictwa wodnego Robert Hanc
Wszelkich informacji udziela:
Robert Hanc
Tel. 605-679-928

Cena kursu według cennika:
http://rwr.pl/oddzialy/zarzad-glowny/szkolenia/ratownik

Oddział RWR W Jeleniej Górze zaprasza na szkolenie
umożliwiające zdobycie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Art.2 pkt.5 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku definiuje ratownika, jako osobę, która
posiada również inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.
Naszą propozycją są szkolenia z zakresu:
-Organizacji i bezpieczeństwa spływów kajakowych (najbliższy termin 2-4.08.2013)
Termin zgłoszeń do 1.08.2013

Prowadzący szkolenie:
Tomasz Czaplicki Instruktor Ratownictwa Wodnego RWR Nr. 6/2012
Trener Kajakarstwa II Klasy
Krzysztof Czaplicki Instruktor Ratownictwa Wodnego Nr. 603
Odpłatność:
do 6 osób 500 zł/os
7-9 osób 450 zł/os
10-15 osób 400 zł/os
Świadczenia wobec uczestników:
-Zakwaterowanie na polu biwakowym (z własnym namiotem i sprzętem biwakowym) lub w
domkach kempingowych (z własnym śpiworem) z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę
-2 posiłki dziennie (śniadanie, kolacja-grill)
-certyfikat ukończenia szkolenia.
Istnieje możliwość rozszerzenia programu szkolenia o jednodniowy spływ kajakowy lub
pontonowy (Rafting) na rzece Bóbr (Niedziela) za dodatkową opłatą.

Zgłoszenia i wszelkie pytania
Kontakt:
Tomasz Czaplicki
Tel: 501 575 649
Krzysztof Czaplicki
Tel: 889 157 419
e-mail: czaplickifun@gmail.com

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej oddział w Jeleniej Górze wzbogaciło się o nowych ratowników

wodnych
Z przyjemnością ogłaszam, że pomimo trudnych warunków pogodowych, zimnej wody
Jeziora Pilchowickiego i napiętego planu zajęć oddział RWR w Jeleniej Górze wzbogacił się o nowych
ratowników wodnych.
Kurs na stopień ratownika wodnego odbył się w dniach 29.06 do 5.07.2013 nad Jeziorem
Pilchowickim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część zajęć i zaliczeń przeprowadzono na
pływalniach krytych w Zgorzelcu i Lubaniu. Większość czasu jednak uśmiechnięci adepci
ratownictwa wodnego (Ostin Powers, Kurczak i Spółka) spędzili nad położonym pod Jelenią Górą
Jeziorem Pilchowickim, gdzie uczyli się tajników ratownictwa wodnego.
Program kursu został rozszerzony o panel wiadomości i umiejętności związanych z organizacją i
bezpieczeństwem spływów kajakowych.

Tomasz Czaplicki

Zapraszam na kolejny kurs, który rozpocznie się już 23.07 w Pilchowicach.
Więcej informacji pod numerami telefonu:
Krzysztof Czaplicki 889-157-419 e mail: krzysiek.czaplicki@gmail.com
Tomasz Czaplicki 501-575-649 e mail: tomekczaplicki@onet.eu

foto: czaplickifun.pl

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Jeleniej Górze ogłasza nabór na kurs ratowników
wodnych.

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Jeleniej Górze ogłasza nabór na szkolenie
RATOWNIKÓW WODNYCH.
Szkolenie odbędzie się w formie obozu stacjonarnego, nad Jeziorem Pilchowickim w Pilchowicach
koło Wlenia (woj. Dolnośląskie).
Termin rozpoczęcia: 29.06.2013 (sobota) o godzinie 14:00
Termin zakończenia: 05.07.2013 (piątek) po południuOdpłatność według stawek RWR
Adres: Pilchowice 70A, 59-610 Wleń
Dojazd (mapka): http://www.czaplickifun.pl/pl/kontakt
Istnieje możliwość wykupienia posiłków i zakwaterowania w miejscu szkolenia.
Kierownik szkolenia, instruktor prowadzący: Tomasz Czaplicki (Nr 06 INS.RWR/2012)
Szczegółowe informacje:
Tomasz Czaplicki tel. 501 575 649 email: tomekczaplicki@onet.eu Ten adres pocztowy jest
chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Krzysztof Czaplicki tel. 889 157 419 email: krzysiek.czaplicki@gmail.com

