24. – 25. května, Kęty (okres Oświęcimski)

Nabídka
Rescue Days. PL Kęty 24. - 25. května 2019
Letošní ročník Rescue Days.PL je již šestým v pořadí a
seminář pořádáme s podporou hasičů OSP Kety. Po
dobu dvou dní se v Kętách (okres Oświęcimski) stane
Rescue Days. PL scénou pro výměnu znalostí a
zkušeností hasičů z Polska i zahraničí. Celý seminář je
věnovaný technickým zásahům, jejichž různé podoby
jsou zakomponovány do praktických scénářů. Letos
plánujeme účast více než 300 účastníků z Polska i
zahraničí, které povede 24 instruktorů
z mezinárodního týmu Weber Rescue.
Popis náplně
Záchranný seminář má dvoudenní podobu. Skládá se
z teoretického úvodu, který na začátku prvního dne
zahrnuje přednášky. Další částí semináře jsou výcviky,
kde se na 8 tematicky různých stanovištích účastníci
prakticky podílejí na řešení scénářů pod vedením
instruktorů. Počet účastníků ve skupině nepřekročí 12
osob. Na 1 skupinu účastníků připadá 1 instruktor.
Zaměstnání využívají proaktivního přístupu účastníků
a poskytují příležitost k ověření různých řešení pro
zvládání reálných situací.

V roce 2019 připravujeme následující scénáře:
1. Technika Crossrammingu – boční náraz, techniky obnovení původního tvaru
2. Na bariéře – osobní vozidla v pozici na střeše, na bariéře
3. Vozidlo pod nestabilním břemenem – zvedání a stabilizace zemědělského přívěsu
4. Vozidlo pod návěsem – uvolnění řidiče osobního vozidla zpod návěsu typu valník
5. Vozidlo na boku – po bočním nárazu, střechou k překážce
6. Stabilizace – vozidla v různých složitých pozicích
7. Poškozený pod návěsem – zdvihnutí nízkopodvozkového návěsu (rám, kolo, osa)
8. Dítě v sedačce – evakuace dítěte v sedačce při různých polohách vozidla

24. – 25. května, Kęty (okres Oświęcimski)

Organizační záležitosti:






Termín konání (pá –so): 24. – 25. května 2019
Cena: účastnický poplatek je 590 ZLT bez DPH
V rámci účasti je podáván: oběd v pátek,
večeře formou rautu, oběd v sobotu.
Účast: přihlášení prostřednictvím formuláře:
http://rescue-days.pl/zapisy/
Účastník výcviku obdrží certifikát o
absolvování

07.00 – 08.45

čtvrtek
Registrace
pátek
Registrace

09.00 – 09.30

Zahájení

09.30 – 10.30
10.45 – 11.00
11.00 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 14.45

Přednáška
Úvod k výcviku
Výcvik
Oběd
Skupinové fotografování
Výcvik

15.15 – 16.30
17.00 – 18.15

Výcvik
Výcvik

17.00 – 20.00

18.30 09.00 – 10.15
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.15
14.45 – 16.00
16.15

Raut
sobota
Výcvik
Výcvik
Oběd
Výcvik
Výcvik
Zakončení

Zveme Vás k průběžnému sledování našeho
programu.
Na Facebooku jsme vytvořili stránku, kde můžete vše
sledovat:
https://www.facebook.com/events/29963957727750
6/
Právě zde umisťujeme veškeré informace.

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím formuláře na
naší stránce: http://rescue-days-pl/zapisy/

Další informace získáte na tel. čísle +48 501 554 552
Nebo na adrese info@rescue-days.pl
Pro účastníky z ČR:
Další informace získáte na čísle +420 597 317 111
nebo na adrese: weberrescue@luingpyrex.cz
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Jaterka

