
INFORMATOR 
dotyczący formy oraz sposobu udziału młodzieży w kursach bezpieczeństwa morskiego 

1. Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie przez uczniów klas technikum żeglugi śródlądowej 
międzynarodowego certyfikatu uprawniającego do podjęcia pracy na statkach morskich. Nabyte 
doświadczenie pozwoli dodatkowo pogłębić wiedzę oraz umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, zachowania w sytuacji zagrożenia oraz posługiwać się sprzętem ratunkowym 
oraz sygnalizacyjnym. 

2. Forma szkolenia: szkolenie odbywać będzie się w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym w 
Kołobrzegu. Zajęcia będą miały charakter wykładowy oraz ćwiczebny. Szkolenie będzie się 
odbywało w różnych miejscach (sale wykładowe, pływalnia, poligon). Nocleg oraz wyżywienie 
będzie zapewniony w ośrodku wypoczynkowym. Dojazd pociągiem. 

3. Dane adresowe: 
a. Ośrodek szkoleniowy 

                              OŚRODEK SZKOLENIA MORSKIEGO „LIBRA” 
                                                        ul. Portowa 37 
                                                     78-100 Kołobrzeg 
                                                     Tel. 094 355 47 45 

b. Ośrodek wypoczynkowy 
Dom Wczasowy West 

Telefon: 094 351-63-50 
Tel. komórkowy: 0602 88-10-06 

Adres: Wczasowa 16, 78-100 Kołobrzeg 
4. Wymagane wyposażenie: ubiór dzienny, piżama, bielizna, strój kąpielowy, ręcznik plażowy, strój 

do ćwiczeń na poligonie (możliwość ubrudzenia), płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie dzienne  
i sportowe, zeszyt w kratkę 32 kartkowy, przybory do pisania, dokumenty (legitymacja szkolna 
lub dowód osobisty), świadectwo zdrowia (może być żeglarska książeczka pracy z aktualnym 
wpisem). W doborze ubrania należy uwzględnić wymagania indywidualne oraz czas pobytu (6 
dni). 

5. Wyżywienie: należy zapewnić jedzenie na czas podróży. W dalszej części wyżywienie zapewnia 
szkoła. 

6. Termin podróży: 
a. Podróż na miejsce szkolenia: data 20 października 2013, wyjazd ze stacji PKP w 

Kędzierzynie-Koźlu o godzinie 9.46 (zbiórka godz. 9.30 w holu głównym), przyjazd godzina 
19.56. 

b. Podróż powrotna: data 25 października 2013, wyjazd ze stacji PKP w Kołobrzegu o 
godzinie 9.55, przyjazd do Kędzierzyna o godzinie 19.23. 

c. Należy zapewnić młodzieży dojazd oraz odbiór. Dokładny rozkład jazdy można znaleźć na 
stronie www.pkp.pl. 

7. Koszty całkowite: koszt szkolenia, wyżywienia oraz dojazdu  ok. 1400 zł pokrywa szkoła. Koszty 
pokrywane przez uczestnika to jedynie 20 zł na wydanie w Urzędzie Morskim w Słupsku 
międzynarodowego certyfikatu. 

8. Telefon kontaktowy do opiekuna wycieczki:  Elżbieta Żarska – Tel. kom. 506 049 246  

 


