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Obóz wypoczynkowy 7-12 lat
Obóz wypoczynkowy z elementami ochrony p.poż., pierwszej pomocy oraz ekologii. Zajęcia
prowadzone głównie w formie zabawy. Realizacja programu „Bezpieczne życie”.
*Czapka koszarowa (czarna), dres MDP.
Trening CTiF 10-16 lat
Przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTiF.
*Czapka koszarowa (czarna), dres MDP, hełm MDP, pas z toporkiem MDP.
Kurs podstawowy MDP 12-16 lat
Celem szkolenia jest przygotowanie członków MDP do pracy społecznej na rzecz ochrony
przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP. Do udziału w kursie nie jest
wymagane wstępne szkolenie w szeregach MDP.
*Czapka koszarowa (czarna), dres MDP, hełm MDP, pas z toporkiem MDP.
Kurs dowódców MDP 14-16 lat
Przygotowanie członków MDP do przyszłej pracy społecznej i kierowania drużyną
młodzieżową. Wymagane jest ukończenie szkolenia podstawowego MDP.
*Czapka koszarowa (czarna), dres MDP, hełm MDP, pas z toporkiem MDP.
Współdziałanie służb ratowniczych 16-18 lat
Program kursu zakłada realizacje specjalnie przygotowanych scenariuszy zdarzeń –sytuacja
zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Symulacje odbywać się będą przy udziale innych
służb ratowniczych.
* Moro, dres lub mundur koszarowy.
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ukończone 18 lat
Kurs prowadzony przez funkcjonariuszy PSP
Rozpoczyna się 2 tyg. przed obozem szkoleniem BHP, rat. tech. i ODO. W dniu rozpoczęcia
kursu konieczne jest ukończenie 18 roku życia, posiadania orzeczenia lekarskiego
i ubezpieczenia (jak każdy strażak-ratownik).
*Mundur koszarowy, UPS, hełm, rękawice, obuwie ochronne.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończone 18 lat
Prowadzony przez ratowników medycznych. Zakończony egzaminem.
* Mundur koszarowy.
Szkolenie wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży ukończone 18 lat
Podstawowy kurs dla osób chcących pełnić funkcje wychowawcy na koloniach, półkoloniach
i obozach. Kurs prowadzony będzie pod okiem doświadczonej kadry, pedagogicznej, wychowawczej
i medycznej. Bezpośrednia interakcja z dziećmi da możliwość sprawdzenia się w praktyce jako
animator czy wychowawca. Kurs prowadzony jest za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty i kończy się
egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności.
* Mundur koszarowy.

OSP ……………………………………
Rozmiary koszulek:
7-8 lat /128
9-11 lat /140
12-13 lat /152
Damski S
Damski M
Damski L
Damski XL
Męski S
Męski M
Męski L
Męski XL
Męski XXL

Dokumentów nie zostawiamy w biurach, na
portierniach czy w sklepie. Należy je przesłać
pocztą na adres organizatora w kopercie
opisanej dużymi literami OBÓZ MDP 2019 do
31 kwietnia 2019 r. lub przekazać osobiście
komendantowi obozu.

Uwagi mogą dotyczyć ewentualnego zapisu na inne szkolenie jeśli, ze względu na ilość zgłoszeń lub problemy zdrowotne uczestników, braknie miejsca na
wybranych kursach.
Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na podmiot wpłacający. Płatności dokonujemy po telefonicznym potwierdzeniu kwalifikacji uczestnika.

