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Szkolenie  służb  mundurowych

11 - 12.05.2019 - Kalisz
Tematy szkolenia:

Terenowe warsztaty indywidualnego wyszkoleniaTerenowe warsztaty indywidualnego wyszkolenia
funkcjonariuszyfunkcjonariuszy

  
Cel szkolenia: 
 zapoznać uczestników szkolenia(funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników innych formacji mundurowych) z wybra-
nymi elementami samoobrony oraz doskonalić umiejętności w określonych sytuacjach zagrożenia,
 doskonalenie umiejętności taktycznych funkcjonariuszy w zaplanowanych scenariuszach ćwiczeń;
 doskonalenie profesjonalnej postawy i umiejętności skutecznego stosowania środków przymusu bezpośredniego, 
emocjonalnego chłodu i dystansu do wykonywanych czynności oraz nie reagowania na prowokacyjne „zaczepki” ze 
strony osób fizycznych
 doskonalić umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie



PLAN SZKOLENIA:
11.05.2019 sobota:

10.00-16.00 – szkolenie

16:15 - I termin walnego sprawozdawczego zebrania 
członków PZISM
19:00 - II termin walnego sprawozdawczego zebrania 
członków PZISM

12.05.2019 niedziela:

10.00-14.00 – szkolenie
14.00-14.10 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY BĘDZIE NA ZAJĘCIACH

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZISM

UWAGA !!!: Podczas szkolenia obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć bez zgody organizatora !!!

MIEJSCE SZKOLENIA:

Stanica Harcerska Zielona Polana
Al. Siwego Sokoła, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NOCLEGI:
Noclegi w  cenie szkolenia pod namiotami 
/ zabrać swój śpiwór !!! /

WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie. Przewidziane jest ognisko.

WYPOSAŻENIE:
uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, kajdanki, broń treningową,  pałkę teleskopową,  latarkę, stazę taktyczną.
Ponieważ planowane są zajęcia  w terenie prosimy o zabranie odpowiedniej do pory roku odzieży.

ZGŁOSZENIA:

do dnia  06.05.2019 liczba uczestników ograniczona
tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
członkowie PZISM (opłacona składka członkowska za 2019): 90 zł 
niezrzeszeni w PZISM: 130 zł 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłaty na konto PZISM oraz przesłanie zgłoszenia e-mailem na 
adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001
*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SZKOLENIE :
Zbychu - tel: +48 886 04 66 11 

Prosimy o wysłanie na szkolenie instruktorów i członków grup interwencyjnych, którzy w szkoleniach biorą udział
cyklicznie. /Zapraszamy również żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników ochrony zainteresowanych szkoleniem,
którzy nie zostali oddelegowani/
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