
Informacje dla uczestników konferencji. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym od momentu ogłoszenia rejestracji pod 

adresem: http://www.rit.ospkety.pl/regulamin.pdf 

Zakwaterowanie: 

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu na dobę z piątku na sobotę. Na hasło „OSP Kęty” 
otrzymacie Państwo cenę promocyjną w wysokości 75zł/os. Osoby rezerwujące nocleg z soboty na 
niedzielę na naszym formularzu posiadają stosowne rezerwację, płatność jest regulowana przez nas. 
Osoby, które wcześniej nie zadeklarowały noclegu z soboty na niedzielę, a teraz się zdecydowały 
prosimy indywidualna rezerwację noclegu w hotelu. 
Hotel „Relax” 

Ul. Młodzieży Polskiej 1 

32-650 Kęty 

tel. kom.: 730-811-358 

www.relaxhotel.pl 

W pobliżu hotelu i na jego terenie znajdują się parkingi. Cena zawiera nocleg w pokoju dwu lub trzy 
osobowym oraz śniadanie. Zastrzegamy, że jako organizator nie odpowiadamy za przydział miejsc 
w hotelu.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o punktualność, szczególnie w dniu praktycznym. Śniadanie w tym 
dniu będzie podane wcześniej ze względu na godzinę zbiórki podaną w harmonogramie poniżej. 
 

Dzień pierwszy – wykłady (ubiór formalny): 

Wykłady będą odbywać się w Domu Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2A. 
Na miejscu znajduje się parking.  
 
Harmonogram: 
7.00 – rejestracja uczestników 
8:00-8:30 rozpoczęcie, przywitanie gości 
8:30-9:30 wykład Witold Nocoń 
9:30-9:45 przerwa 
9:45-10:45 wykład Arkadiusz Cytawa 
10:45-10:50 przerwa 
10:50-11:20 wykład Adam Skrzypkowski 
11:20-11:35 przerwa 
11:35- 12:20 wykład Sylwia Kaczan 
12:20-13:50 przerwa obiadowa* (w tym czasie dwa pokazy technik i przerwa kawowa) 
13:50-14:35 wykład Cezary Jesionek 
14:35-14:40 przerwa 
14:40-15:25 wykład Tomasz Krasowski 
15:25-15:40 przerwa 
15:40-16:25 wykład Krzysztof Daniec 
16:25-16:35 zakończenie, podsumowanie 
16:35-17:05 OBOWIĄZKOWA odprawa dla uczestników działań na poligonie 
 
(*) – UWAGA! Wydawanie obiadu jest podzielone na grupy na podstawie biletu otrzymanego 
podczas rejestracji w biurze konferencji. Prosimy o przestrzeganie przynależności do grup i godzin 
wydawania. 

http://www.relaxhotel.pl/


Zastrzegamy, że powyższy harmonogram może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na 
komunikaty oraz punktualność. 
Sobota godz. 19:00 kolacja integracyjna dla uczestników. 
Koszt 45zł/os. we własnym zakresie płatne w biurze konferencji w sobotę od 7.00. 
Ze względów organizacyjnych należy telefonicznie potwierdzić rezerwację na kolację pod numerem 
telefonu: 664-491-847  do 23.11.2017r. (czwartek) do godz. 9:00 – nieprzekraczalny termin! 
W cenę wliczona jest kolacja dwudaniowa, zimna płyta. 
 
W czasie kolacji prezentację strażaka - fotografa Piotra Zwarycza oraz spotkanie ze  Stowarzyszeniem 
Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce. 
 
Przypominamy, że w niedzielę czeka Was ciężka praca i warto być wypoczętym.  
 
 
Dzień drugi – ćwiczenia praktyczne na poligonie 
 
Dokumenty uprawniające do uczestnictwa w części praktycznej: 

1. ksero strażackiego badania lekarskiego 
2. ksero ukończenia szkolenia podstawowego strażaka OSP/PSP lub wyższe (w przypadku OSP 

uprawnienia do używania aparatów powietrznych w programie szkolenia) 
3. ksero strony tytułowej książki paszportowej używanego aparatu oraz strony, która zawiera 

termin następnego badania aparatu 
4. oświadczenie naczelnika OSP o przynależności do OSP oraz posiadaniu ubezpieczenia, 

w przypadku PSP kserokopia aktualnej legitymacji służbowej. W przypadku straży 
zakładowych oświadczenie pracodawcy lub własne. 

 
W przypadku braku powyższych dokumentów lub odpowiednio sprzętu zgodnie z regulaminem 
uczestnik nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń na poligonie bez zwrotu kosztów. 
 
6:30 śniadanie (* dla gości hotelowych) 
7:00 zbiórka na terenie remizy OSP Kęty, ul. Mickiewicza 10, wyjazd na poligon (11 km) 
Zakończenie ćwiczeń zależne jest od przebiegu ćwiczeń na każdym ze stanowisk oraz dyscypliny 
uczestników. W trakcie ćwiczeń będzie zapewnione: ciepły posiłek, kawa, herbata, suchy prowiant. 
Warto wziąć ze sobą kubek termiczny lub termos. Prosimy wziąć pod uwagę, że organizator nie może 
przewidzieć warunków atmosferycznych, więc prosimy, abyście Państwo dostosowali się do prognoz. 
 
Zwracamy szczególną uwagę na rzeczy, które uczestnik jest zobowiązany posiadać na ćwiczeniach. 
Szczególnie zwracamy uwagę na posiadanie naładowanych latarek (warto rozważyć zapas) ponieważ 
część pomieszczeń na poligonie nie jest oświetlona naturalnie, a względy organizacyjne nie pozwalają 
oświetlić tych miejsc sztucznie. 
UWAGA ze względu na ograniczenia czasowe obiad może zostać podany pod koniec wszystkich 
ćwiczeń. W związku z krótkimi przerwami prosimy o dyscyplinę. 
Pragniemy, aby ten czas ćwiczeń był dla Was i abyście wykorzystali go w pełni merytorycznie.  
Nie przewidujemy godziny zakończenia ćwiczeń, ponieważ większość zależy od Was. Wiemy jedno 
będzie długo, ciężko, brudno, ale warto. 
Na koniec podsumowanie ćwiczeń oraz wspólna fotografia pamiątkowa. 


