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Zaproszenie
Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza na nieodpłatne 3-dniowe szkolenie
z zakresu bezpieczeństwa w turystyce wodnej, z elementami bezpieczeństwa związanego
z przebywaniem w lesie.

Termin: 18-20 września 2020 r. (17 godzin)
Miejsce: Wymysłowo, Plaskosz
Prowadzący: Jan Wielgosz
Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się szeroko rozumianą obsługą
ruchu turystycznego (członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy współpracujących z
ngo, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, instytucji i firm zajmujących się obsługą ruchu
turystycznego, itp).
Zapewniamy: 2 noclegi, wyżywienie, sprzęt, instruktora, opłaty za strzelnicę
ZGŁOSZENIA
Do 13.09.2020 r. przez formularz https://forms.gle/4G9EUBuR18WgEqPh6
Dodatkowe pytania można kierować na adres borydlawodniaka@gmail.com. W zgłoszeniu należy
umotywować chęć udział w szkoleniu. Premiowane będą osoby do 35 roku życia oraz po 50 roku
życia. W ostateczności będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
szkolenia oraz późniejszego kontaktu związanego z kontynuacją działań poświęconych poprawie
bezpieczeństwa turystyki wodnej w Borach Tucholskich, jak też na wykorzystanie wizerunku do
promocji działań realizowanych przez LGD „Bory Tucholskie” na rzecz turystyki wodnej w Borach
Tucholskich.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osoby fizycznej występującej w projekcie grantowym
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 15.09.2020 r. roześlemy wszystkim zgłaszającym się
informację o zakwalifikowaniu się (lub nie) na szkolenie.

Zarząd LGD Bory Tucholskie

Program:
1. Pierwszy dzień, 4 godziny - pierwsza pomoc i ratownictwo w warunkach terenowych:

1.1. zajęcia z pierwszej pomocy, ćwiczenia na fantomach z wykorzystaniem treningowego
defibrylatora AED,
1.2. wyposażenie apteczek, co zabrać na wycieczkę terenową,
1.3. udzielanie pierwszej pomocy w terenie - ćwiczenia praktyczne,
1.4. zastosowanie sprzętu ratowniczego i wspinaczkowego w terenie i na wodzie.
1.5. Locja – jak czytać rzekę?
2. Drugi dzień, 8 godzin - zajęcia z kajakarstwa i ratownictwa*:
2.1. nauka pływania kajakami jednoosobowymi i dwuosobowymi,
2.2. zastosowanie sprzętu ratowniczego w kajakarstwie, zajęcia teoretyczne i
praktyczne (symulacje akcji ratowniczych),
2.3. podstawy autoasekuracji i autoratownictwa podczas korzystania ze sprzętu pływającego,
zajęcia teoretyczne i praktyczne,
2.4. współpraca w grupie podczas rekreacji na wodzie oraz udzielaniu pomocy innym,
2.5. pokonywanie przeszkód w grupie – zasady bezpieczeństwa i pomocy,
2.6. przeprawa przez rzekę – techniki ze sprzętem i bez,
2.7. nauka węzłów żeglarskich i wspinaczkowych oraz zastosowanie ich w ratownictwie.
*wskazana odzież do wody (np. pianka) lub odzież na zmianę
3. Trzeci dzień, 5 godzin – bezpieczna rekreacja w lesie:
3.1. zasady poruszania się i orientacji w lesie,
3.2. rodzaje broni palnej, zasady używania,
3.3. polowanie z punktu widzenia myśliwego – co widzi myśliwy,
3.4. ćwiczenia z korzystania z broni palnej na strzelnicy.

Szkolenie realizowane przez LGD "Bory Tucholskie" w ramach projektu "Bory Tucholskie –
błękit i zieleń w Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach Dobrych Miejsc - organizacja
szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w turystyce".

Szkolenie realizowane w ramach projektu grantowego Partnerstwa LGD Bory Tucholskiego
ze środków PROW 2014-2020

(Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy”)

