WODNIACY - Vortal harcerzy wodnych

Kurs Organizatorów Harcerskich Spływów Kajakowych - Komunikaty
Nadesłany przez: seascout
Przesłany: : 10.03.2015, 15:00:00

Zespół Kajakowy Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP zaprasza na Kurs Organizatorów
Harcerskich Spływów Kajakowych. Kurs odbędzie się w OSW ZHP Perkoz w terminie 24 - 26 kwietnia
2015. Kurs ma na celu przygotowanie kadry ZHP do organizowania bezpiecznych spływów
kajakowych po rzekach nizinnych.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest na godzinę 20:00 w dniu 24 kwietnia, zakończenie o godzinie
16:00 w dniu 26 kwietnia.
Warunki przyjęcia na kurs

ukończone 16 lat
chęć wspierania drużyn ZHP w organizacji spływów
umiejętność pływania wpław
PROGRAM:
Część teoretyczna (organizacja spływu):

dobór trasy
sprzęt na spływie, rodzaje kajaków
wyposażenie lidera spływu
apteczka i I pomoc
zagrożenia na spływie
Część praktyczna - nizinna:

Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej organizacji spływu,
Praktyka prowadzenia spływy, szyk i komunikacja,
Locja kajakowa,
Techniki kajakowe umożliwiające bezpieczne pokonywanie rzek nizinnych.
ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy można
znaleźć na stronie REJESTRACJA.
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za osobę zgłoszoną na kurs
uznaje się osobę, które przesłała formularz zgłoszeniowy, otrzymała potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia i wpłaciła opłatę za kurs.
ZAPEWNIAMY:

Zakwaterowanie w OSW ZHP Perkoz oraz obiadokolację. Nie zapewniamy sniadań.

Część Teoretyczna:

zajęcia teoretyczne,
skrypt do zajęć,
Część Praktyczna:
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W ramach praktyki odbędą się zajęcia w kajakach na przystani OSW ZHP Perkoza na jez. Pluszne
oraz spływ kajakowy rzeką Marózką.
kajaki dwuosobowe, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
obsługę spływu (w tym transport kajaków)
ODPŁATNOŚĆ:

Odpłatność za kurs wynosi 180 zł dla członków ZHP i 200 zł dla osób spoza ZHP.

ZALICZENIE KURSU:

Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Organizatorów Spływów Harcerskich otrzymają osoby które:
uczestniczyły w części teoretycznej i praktycznej
zaliczyły test wiedzy teoretycznej
zaliczyły zaliczenia praktyczne przewidziane podczas części praktycznej.

hm. Rafał Klepacz
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