
Jeżeli Państwo mają na tym etapie dodatkowe                 REKOMENDACJĘ MOJEJ OSOBY 
pytania zapraszam do kontaktu:                                                        ORAZ ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ UDZIELI 
Mateusz Żukowski                                                                                                    mł. bryg. w st. sp. Henryk Maciejczyk 
tel. 504-901-939                                                                                                                                     tel.  +48 729-638-146 

SZKOLENIE RATOWNICZE MAŁY, WIELKI BOHATER 

 

Już po raz wtóry zabiorę Was na przygodę. Jestem strażakiem, ratownikiem OSP, harcmistrzem ZHP. Profesjonalistą w 
działaniu. Organizatorem ponad 30 obozów i zimowisk oraz niezliczonej ilości wypraw turystycznych zarówno w Polsce 
jak i bliskim sąsiedztwie – Słowacja, Węgry i Chorwacja. Posiadam uprawnienia kierownika letnich i zimowych form 
wypoczynku, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz animatora zajęć dla dzieci i młodzieży. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że organizowane przeze mnie formy szkolenia ratowniczego organizowane są nieprzerwalnie od 2011 
roku i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Skoro to czytasz to, albo już zapracowałem na pozytywną Twoją 
rekomendację, albo zapracowałem u bliskiej Tobie osobie, która tu cię skierowała. 

SZKOLENIE „Mały, wielki BOHATER” jest sposobem kreowania wśród młodych osób charakteru. Przed nami dwa 
tygodnie funkcjonowania w zespole nakierowanym na zadania. Realizacja zadań i osiągnięcie celu jest niemożliwe bez 
współpracy całego zespołu. Dbanie o zespół, o najbliższe swoje otoczenie, samodzielność w czynnościach codziennych 
to elementy wpływające pozytywnie na charakter uczestników. Przygotowany program pozwala na zdobywanie 
umiejętności ratowniczych, pierwszej pomocy, reagowania na niebezpieczeństwo oraz prawidłowego alarmowania 
innych służb. Cała ta przygoda będzie miała miejsce w nadmorskiej scenerii, gdzie w formie gier, zwiadów, konkursów 
i ćwiczeń, będziemy także korzystać z uroków morza i plaży. Wszystko to w bliskim otoczeniu przyrody z dala od 
"cyberprzestrzeni". 

żegnamy się z najbliższymi 23 lipca 2019 roku i ponownie witamy się z nimi 06 sierpnia 2019 roku 
 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej (skan formatu A4) z podpisem karty zgłoszenia wraz  
z potwierdzeniem przelewu zadatku w wysokości 300 zł. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zadatek nie podlega 
zwrotowi. Wypełnioną kartę wraz z drukiem przelewu należy przesłać na adres mailowy zukowski.mateusx@gmail.com  

Jeżeli warunek zostanie spełniony w terminie: 
do 25 styczeń 2019 roku - koszt całkowity wynosi 1250 zł 
od 26 stycznia 2019 roku – koszt całkowity 1350 zł 
 

Konto do wpłat: Mateusz Żukowski, 32-051 Jaśkowice ul. Jagodowa 17  
nr rachunku 62 1140 2004 0000 3902 7670 1976 

W cenie: 
Forma szkolenia zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami. 

1. Opieka profesjonalnej kadry (wychowawców, lekarza, pielęgniarki, ratowników WOPR ). 
2. Transport nad morze i z powrotem. 
3. Zakwaterowanie w namiotach (dodatkowo w tym roku podesty drewniane, podpinki, stolik i krzesła) 
4. Pełne, smaczne jedzenie (4 posiłki dziennie). 
5. Ubezpieczenie NNW uczestników. 
6. Obsługa fotograficzna (udostępniamy folder z ponad 1000 zdjęć) 
7. Pakiet uczestnika. (m.in. koszulka, czapeczka, + wzbogacony o nowe rzeczy) 
8. Atrakcyjny, urozmaicony program: 

a. bogate zajęcia sportowe (piłka siatkowa, nożna, ping – pong) 
b. zajęcia w Aquaparku, na plaży w lesie. 
c. warsztaty z ratownictwa medycznego, zachowania w wodzie oraz taktyki pożarniczej, 
d. musztra, gry nocne, podchody i warty, 
e. wycieczka autokarowa oraz rejs statkiem po Bałtyku, 
f. gry przygodowe, tematyczne, 
g. realizowane treści szkolenia „Kandydatów, Członków oraz Dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”  
 

                              wszystkiego nie zdradzimy – bo co by to była za przygoda 

*wystawiam faktury 


