
            KURS RATOWNIKA WODNEGO 

 Ogłaszamy nabór na szkolenie ratowników wodnych realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi (Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art. 15 ust. 4 z dnia 18 sierpnia 2011, Rozporządzenie MSW z dnia 15 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym). Szkolenie jest organizowane przez  podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012 z dnia 17 października 2012 r.). Szkolenie zakończy się egzaminem, po zdaniu którego wystawione zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne według wzoru zawartego w w/w Rozporządzeniu. 
Całe szkolenie odbędzie się w dniach 26.01.2020 – 09.02.2020 i zakończy się 
egzaminem. 
Opis szkolenia: Wymagania: Ukończony 18 rok życia. Umiejętność pływania. Nie potrzebujesz żadnej karty pływackiej, żółtego czepka itp. 
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Miejsce i czas: Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę od rana w Tarnowskich Termach (zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz nad Jeziorem Lusowskim (1 lub 2 dni – szkolenie na łodzi BL) w terminie 
26.01.2020 – 09.02.2020 
Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia odbędą się dnia 26.01.2020 (niedziela) 
o godz.: 15:00 w  Tarnowskich Termach ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne. Szczegółowy harmonogram szkolenia i termin egzaminu zostanie uzgodniony z uczestnikami w pierwszym dniu szkolenia  Bonusy: 

• Każdy uczestnik szkolenia, zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz  zostanie członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. 
• Podczas kursu zostanie przeprowadzone dodatkowe szkolenie z zakresu obserwacji w ratownictwie wodnym i wydany  certyfikat potwierdzający uczestnictwo w takim szkoleniu (certyfikat ten jest traktowany przez pracodawców jako potwierdzenie posiadania dodatkowych umiejętności przydatnych w ratownictwie). 
• Wszyscy członkowie mają prawo bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach dodatkowych organizowanych przez organizatora kursu Po zdaniu egzaminu: możliwość uczestniczenia w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  ( KPP) w Tarnowskich Termach oraz 
• Praca ratownika wodnego w Tarnowskich Termach Płatności: Koszt całego kursu:  850 zł Szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane na e-mail  

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy kierować: 
tel: 884-787-872 ;  
e-mail: b.antowski@tarnowskie-termy.pl 
 
 


