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Kety, 19.09.2016 r. 

ZAPROSZENIE 
 

SZKOLENIE POSZUKIWAWCZE 
„Ratownictwo z pasją…” - GMINA 2016 

 
   

Serdecznie zapraszamy w dniach 1 – 2 października 2016 r. na pilotażowe szkolenie 

poszukiwawcze organizowane dla strażaków ochotników z terenu gminy Kęty. 

Szkolenie poszukiwawcze z organizacji działań terenowych z użyciem psów ratowniczych 

i sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu naszej jednostki oraz uczestników. 

Dwudniowy cykl szkoleniowy swoim zakresem obejmie następujące tematy: organizacja 

działań terenowych, techniki przeszukiwań, analiza zachowań osób poszukiwanych w oparciu 

o aspekty psychologiczne. 

Sobota będzie dniem poświęconym na wykłady oraz zadania teoretyczne i praktyczne 

prowadzone w małych grupach. 

Niedziela będzie dniem, w którym przećwiczymy zdobytą wiedzę w oparciu o siły i środki 

z terenu całej naszej gminy. 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy po jednym zastępie (6 os.) z każdej gminnej 

jednostki OSP. Zastęp zgłoszony do udziału w szkoleniu musi posiadać taki sam skład 

personalny pierwszego i drugiego dnia szkolenia. 

Szkolenie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. 
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Harmonogram zajęć: 

1.10 – Sobota 

 8.00 rozpoczęcie szkolenia (remiza OSP Kęty) 

 8.30 – 13.00 blok szkoleniowy 

 13.00 – 13.30 obiad 

 13.30 – 18.00 blok szkoleniowy 

 18.00 – podsumowanie pierwszego dnia i integracja uczestników 

2.10 – Niedziela 

 8.30 odprawa 

 9.00 działania terenowe 

 15.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia 

  

Imienną listę uczestników, wg załącznika, proszę zgłaszać do dnia 25 września br. 

 (niedziela)  na adres: admin@gpr.ospkety.pl. Szkolenie jest bezpłatne. 

Szczegółowe informacje: 

Marcin Bieniek – 509 298 028 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NAZWA JEDNOSTKI …………………………………………………………………………………………………………. 

KONTAKT TELEFONICZNY DO DOWÓDCY ZASTĘPU…………………………………………………………… 

LP IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA 
ROZMIAR 

KOSZULKI 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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