	
  
Društvo reševalcev iz vode Slovenije
Kot 67
5230 Bovec

Bovec, 27.5.2020

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva Reševalec iz
vode na divjih vodah - Program C
Zveza reševalcev iz vode Slovenije je akreditirani izvajalec usposabljanja po
programu C s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Časovni okvir izvajanja:

JUNIJ:

Vsak dan od 8.00 do 18.00. Tečaj vsebuje tudi en
scenarij nočnega reševanja/iskanja ob/na reki.
20. - 23.6. ter 25. - 26.6. 2020

Potrjen datum izpita pri izpitni komisiji je 29.6. 2020.

Kraj izvajanja:

Teoretična predavanja: Prijon Šport Center (Čezsoča 12 B,
5230 Bovec), ali Kamp Koren (Ladra 1b, 5222 Kobarid).
Odvisno od števila udeležencev.
Praktične vaje: Različna mesta na rekah Soča in Koritnica odvisno od vodostaja.

Predpogoji:

1. Starost najmanj 18 let
2. Zdravniški pregled za reševalce iz vode, ki ni starejši od 6
mesecev (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.)
3. Potrdilo o plačilu usposabljanja
4. Opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih
sposobnosti

Kontakt:

Društvo reševalcev iz vode Slovenije
e: rescue3slovenija@yahoo.com
t: +386 40 331195 (Miha Mihelič)

Cena:

500 €

DDV v ceno ni obračunan, ker Društvo reševalcev iz vode Slovenije ni davčni zavezanec.
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Izvajalca usposabljanja:
1. Miha Mihelič
2. Peter Nasković
DODATNA POJASNILA:
1. Preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti:
- poteka na bazenu en dan pred začetkom tečaja
(prvi dan termina),
- preplavati je potrebno 200 m v času 4:00 min, ter
25 m pod vodo (start iz vode z odrivom od roba
bazena)
- kdor preizkusa ne opravi, se mu plačilo tečaja vrne
v celoti, razen stroška preizkusa (60 €)
2. Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je
6, maksimalno pa 18. V kolikor je prijav premalo, se
tečaj odpove, kandidatu pa ponudi premestitev na drug termin ali 100% povračilo plačila.
3. Organizator za določen termin sprejema prijave do zapolnitve mest.
4. 10 dni pred pričetkom tečaja bodo vsi prjavljeni po eletronski pošti obveščeni o vseh
podrobnostih izvedbe tečaja.
5. Udeležba na tečaju Reševalec iz vode na divjih vodah prinaša kandidatom tudi možnost
pridobitve različnih nazivov pri mednarodnih organizacijah, uveljavljenih po vsem svetu, ob
doplačilu.
a) Rescue 3 International / Rescue 3 Europe: Whitewater Rescue Technician Professional (WRT-PRO), Whitewater Canyon Technician - Professional (WCT-PRO).
WRT-PRO poteka prve štiri dni tečaja (1. – 4. dan termina), WCT-PRO pa peti in šesti dan.
Udeleženci tečaja prejmejo piščalko ter učbenik reševanja iz divje vode v
angleškem/italijanskem/španskem/nemškem jeziku. Doplačilo 65 €.
Kandidati, ki že imajo veljavne certifikate, dobijo po 100 € popusta na sklop. Torej, kdor ima
certifikate od Rescue 3 ter IRF, je deležen 2x po 100 € popusta na osnovno ceno
usposabljanja po programu C.
Več informacij je na voljo pri:
Rescue 3 Europe
e: info@rescue3europe.com
w: www.rescue3europe.com
t: +44 (0) 1978 869069
b) International Rafting Federation (IRF): Raft guide level II - IV, Trip Leader III - IV,
Safety kayaker III – IV.
Vse poteka peti in šesti dan tečaja. Doplačilo 65 €.
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Več informacij je na voljo pri:
International Rafting Federation
e: gte@intraftfed.com
w: www.internationalrafting.com
6. Obvezna oprema:
1. Čelada s certifikatom za divjo vodo,
2. plovni pripomoček z všitim pasom za hitro sprostitev (quick release),
3. suha obleka ali neopren debeline najmanj 5 mm,
4. športno obuvalo z debelim podplatom,
5. neoprenske nogavice,
6. nož za uporabo v vodi,
7. piščalka za uporabo v mokrih razmerah,
8. reševalna vrv dolžine najmanj 18 m s sistemom za nošenje okrog pasu,
9. 4 vponke hruškaste oblike z matico,
10. 2 pomožni vrvici (prusik) debeline 6 mm in dolžine 110 cm,
11. cevasti trak dolžine 6 m in nosilnosti 15 kN.
7. Osnovni pogoj za pozitivno oceno na usposabljanju je 100% prisotnost ter pozitivna ocena
pri sprotnem ocenjevanju tekom usposabljanja.
8. Po uspešno končanem usposabljanju pri Društvu reševalcev iz vode Slovenije, se je
potrebno posebej prijaviti še na izpit, ki je v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje (URSZR). Izpit obsega teoretični in praktični del.
Več informacij o izpitu in prijavi dobite na spletni povezavi:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os41.htm.
9. Popolna prijava mora vsebovati fotografijo, fotokopijo ali scan naslednjih dokumentov:

-

Lastnoročno podpisana izpolnjena Prijavnica na usposabljanje,
Potrdilo o plačilu kotizacije
opravljen zdravniški pregled za reševalce iz vode,
dokazilo o predhodno pridobljenih certifikatih Rescue 3 International in/ali IRF.

Vse to lahko vročite osebno enemu izmed inštruktorjev, ali pošljete po elektronski pošti na
naslov: rescue3slovenija@yahoo.com
Na tečaje se lahko prijavite tudi na spletni strani Zveze reševalcev iz vode, na
povezavi:
http://www.slolifeguard.com/prijavnica
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Društvo reševalcev iz vode Slovenije
Kot 67
5230 Bovec

PRIJAVNICA

REŠEVALEC IZ VODE NA DIVJIH VODAH - Program C
Datum: 20. – 23.6. in 25. – 26.6. 2020
Za pridobitev katerih certifikatov želite biti ocenjevani? (Lahko obkrožite več
možnosti, tudi čisto vse)
a)

Rescue 3 WRT-PRO

b) Rescue 3 WCT-PRO
c) IRF vodnik rafta	
  
d) IRF trip leader	
  
e) IRF safety kayak	
  

Podatki o kandidatu:
Ime in priimek: __________________________________________
Datum rojstva:________________
Naslov:_____________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________
Email:______________________________________________________________

Račun plača podjetje:

DA

NE

Ime podjetja:_______________________________________________________
Naslov:_____________________________________________________________
Davčna številka:________________________
Telefon:____________________________________________________________
Email:______________________________________________________________
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PLAČILO:
Ime računa: Društvo reševalcev iz vode Slovenije
IBAN: SI56610000023669317
Swift/BIC: HDELSI22
Banka: Delavska hranilnica d.d.
Referenca: SI00 (datum plačila DD/MM/YYYY)
Kdor že ima certifikat organizacij Rescue 3 International ali IRF, mora poleg prijavnice
predložiti tudi kopijo dokumenta certifikata. Lahko jo pošlje tudi po e-mailu.

Prijavnico naj kandidat pošlje po pošti, e-mailu ali vroči osebno najkasneje 3 dni pred
začetkom termina.

Izjava: Spodaj podpisani z lastnoročnim podpisom potrjujem, da se prijavljam na
usposabljanje za pridobitev naziva Reševalec iz vode na divjih vodah po
programu C, ki ga izvaja Društvo reševalcev iz vode Slovenije. Strinjam se z
vsemi pogoji in dolžnostmi udeležbe tečaja, ki so zapisani na tem razpisu.
Društvo reševalcev iz vode Slovenije bo v skladu z zakonom o varovanju osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) navedene osebne podatke varoval in hranil
izključno za namene usposabljanja.
KRAJ IN DATUM:
______________________________________________________
IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________
PODPIS:
______________________________________________________
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Pogoji poslovanja
Velja za rezervacije od 1. januarja 2020 do nadaljnjega.
Društvo reševalcev iz vode Slovenije je akreditirani izvajalec usposabljanja v okviru programa C
Uprave RS za zaščito in reševanje (reševalec iz vode na divjih vodah). Nudimo tudi tečaje Rescue 3
Europe ter Mednarodne rafting zveze (IRF). Na vseh tečajih deluje ustrezno usposobljeno osebje,
razmerje med osebjem in tečajniki je v skladu s smernicami Rescue 3 Europe ter IRF.
1. Odpoved tečaja ali sprememba datuma izvajanja:
Društvo reševalcev iz vode Slovenije si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe datuma tečaja v
primeru, da bi zaradi naravnih dejavnikov (previsok vodostaj) bila ogrožena varnost udeležencev.
V primeru premajhnega števila prijav (manj kot 6).
2. Vračilo stroškov:
V primeru odpovedi usposabljanja s strani organizatorja, se udeleženci lahko prijavijo na alternativni
termin, ali pa dobijo v celoti vrnjeno plačilo tečaja.
Kdor se od tečaja odjavi 3 dni pred pričetkom, dobi povrnjene vse stroške. Kdor zadnji rok odjave
zamudi, se mu obračunajo stroški organizacije tečaja v višini 100 €. Kandidat odjavo lahko sporoči
neposredno preko telefona ali elektronske pošte.
Če se kandidat odloči, da med potekom tečaja prekine udejstvovanje, lahko manjkajoče vsebine
opravlja na enem od naslednjih tečajev v spomladanskih rokih istega leta. V nasprotnem primeru se
stroškov tečaja ne vrača.
3. Odgovornost in zavarovanje:
Tečaji usposabljanja za reševanje so potencialno nevarne dejavnosti, ki lahko pripeljejo do poškodb,
invalidnosti ali celo smrti. Tega se morajo zavedati vsi udeleženci in sprejeti tveganja, povezana s temi
dejavnostmi.
Udeležencem svetujemo, da si sami uredijo zavarovalno kritje. Društvo reševalcev iz vode Slovenije
ne more ponuditi nobene oblike zavarovalnega kritja (razen javne odgovornosti).
Društvo reševalcev iz vode Slovenije ne odgovarja za izgubo predmetov ali materialno škodo, ki je
nastala kjerkoli med potekom tečaja.
4. Zdravstvena in varnostna vprašanja:
Zaradi naporne narave praktičnih vaj reševanja iz divje vode morajo biti vsi udeleženci v dobri fizični
kondiciji.
Udeleženci usposabljanj imajo pravico zavrniti zahteve inštruktorjev do izvajanja katerekoli praktične
vaje, v kolikor smatrajo, da bi izvedba le-teh lahko ogrozila njihovo varnost.
V kolikor imajo udeleženeci tečaja kakršno koli poškodbo, bolezen ali drugo obliko zdravstvenih
težav, ki lahko vplivala na njihove psihofizične sposobnosti izvajanja praktičnih vaj, morajo o tem
obvezno obvestiti vodjo tečaja še pred pričetkom.
Udeleženci tečaja ne smejo uživati alkohola ali mamil pred ali med tečaji. Osebje Društva reševalcev iz
vode Slovenije si pridržuje pravico, da pred začetkom ali med potekom tečaja zavrne prisotnost
kogarkoli, ki je pod vplivom alkohola ali mamil. Osebje Društva reševalcev iz vode Slovenije lahko
zahteva, da kateri koli udeleženec zapusti tečaj, če ta deluje tako, da ogroža sebe, druge člane tečaja
ali kogarkoli, ki sodeluje pri tečaju. Pri vseh od zgoraj naštetih primerih izključtve iz tečaja, vračilo
stroškov ni možno.
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