
Wodny obóz z kursem na Młodszego Ratownika WOPR
wiek: od 14 lat

Mazury – Ryn

..:: CHARAKTERYSTYKA IMPREZY, PROGRAM
Lubisz wodę, dobrze pływasz, chciałbyś połączyć pracę z przyjemnością, przyjedź na obóz i zrób kurs na 
Młodszego Ratownika WOPR. Celem takiego kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na kąpieliskach, 
pływalniach krytych i odkrytych, koloniach dla dzieci i obozach młodzieżowych oraz w czasie imprez na 
wodach i nad wodami, pod nadzorem starszego stopniem ratownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obóz zlokalizowany jest w ośrodku „Ryn” przy ulicy Mazurskiej w Rynie. Położony jest on bezpośrednio nad 
brzegiem jeziora Ryńskiego, na wydzielonym terenie. Spacerem do miasta około 10 minut. Posiłki jemy w 
stołówce, jest też bar i kawiarnia, w której organizowane są dyskoteki. Strzeżone kąpielisko w bezpośrednim 
sąsiedztwie ośrodka.

..:: DOJAZD ZORGANIZOWANY
Za dopłatą, pociągiem lub autokarem z opiekunem, z kilkunastu większych miast w Polsce.

..:: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ośrodek wypoczynkowo-żeglarski "Ryn", ul. Mazurska 17. Rozpoczęcie 1 dnia od godz. 16.00, zakończenie 
ostatniego dnia do 10.00. 

..:: CENA ZAWIERA 
Zakwaterowanie do wyboru: 
A - domki campingowe, wc i prysznice w pawilonie obok
B - domki z łazienką (wc+prysznic), lub pokoje z łazienką (wc+prysznic) w pawilonie
Wyżywienie - całodzienne w stołówce ośrodka od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. 
Kadra - wykwalifikowani instruktorzy, wychowawcy. 
Ubezpieczenie - NW
Sprzęt - potrzebny do realizacji programu, w miarę potrzeb. 
Realizację programu w blokach zajęciowych, z podziałem na grupy, w zależności od pogody i kondycji 
uczestników. 

..:: ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Dojazd autokarem lub pociągiem. Program Dodatkowe Atrakcje.
Egzamin, legitymacja WOPR, składka członkowska WOPR około 200 zł (płatne na miejscu).

..:: DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek 14 lat. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa, karta kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców (wzory w biurze). 
Legitymacja szkolna. Umiejętność pływania wpław potwierdzona pisemnie przez rodziców.

Warunki przystąpienia do kursu na Młodszego Ratownika WOPR:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, w tym nieletni od 14 roku życia.
2. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w kursie.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4. Karta pływacka.
5. Pozytywne zaliczenie praktycznego sprawdzianu wstępnego, na który składają się:
a) przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45”
b) przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 m (start z powierzchni wody)
c) wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m

..:: NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione, wypełnione dokumenty, czepek kąpielowy, okulary do pływania w wodzie, ABC 
nurkowania. 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

..:: UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony bagaż - zalecamy uczestnikom jego dodatkowe 
ubezpieczenie.



..:: PROGRAM
Kurs na Młodszego Ratownika WOPR
 - Sprawdzian Wstępny
a) przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45”
b) przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 m (start z powierzchni wody)
c) wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m
- Zagadnienia Prawne i Etyka
a/ przepisy w sprawie bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne oraz 
wybrane zagadnienia etyki Ratownika WOPR
b/ podstawy działania, cel, misja i struktura WOPR
- Organizacja pracy Ratownika WOPR
a/ stopnie Ratowników WOPR /wymogi i uprawnienia/, obowiązki Ratownika WOPR na pływalniach, 
kąpieliskach i wodach otwartych, wybrane problemy pracy ratowników
b/ organizacja kąpieliska
c/ podstawowe wyposażenie Ratownika WOPR
- Ratownictwo medyczne
a/ zasady bezpieczeństwa własnego i innych osób, w tym poszkodowanych i postępowanie na miejscu zdarzenia
b/ zestawy ratownicze, defibrylator, dezynfekcja sprzętu
c/ przedstawienie i omówienie: elementy anatomii i fizjologii, definicja utonięcia i utopienia, zasady oceny 
poszkodowanego /badanie wstępne i szczegółowe/, najczęstsze przyczyny tonięcia i utonięcia, proces umierania, 
znaczenie upływu czasu, zatrzymanie oddechu i krążenia, "pewne oznaki śmierci"
d/ określanie stanu zdrowia i postępowania wobec osoby poszkodowanej, w tym nieprzytomnej /pozycja boczna 
bezpieczna i na desce/
e/ resuscytacja dorosłego, dziecka, niemowlęcia, postępowanie w sytuacjach szczególnych
f/ postępowanie z osobą w stanie i po wstrząsie
g/ postępowanie wobec osoby po doznaniu urazu mechanicznego i obrażenia /złamania, zwichnięcia, skręcenia, 
krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn/
h/ postępowanie wobec osoby po urazie chemicznym, toksycznym i elektrycznym oraz przy obrażeniach i 
zagrożeniu środowiskowym
i/ podstawowe elementy taktyki działań ratowniczych przy zdarzeniach masowych, mnogich, jednostkowych, 
prowadzenie segregacji wstępnej, wypełnianie karty udzielonej pomocy, logistyka
j/ organizacja ewakuacji ze strefy zagrożenia
k/ udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych
- Techniki Ratownictwa Wodnego
a/ główne przyczyny tonięcia i bezpieczeństwo osobiste Ratownika WOPR
b/ doskonalenie umiejętności i technik pływania i nurkowania przydatnego w Ratownictwie Wodnym
c/ holowanie indywidualne i zespołowe
d/ uwalnianie się od chwytów i objęć tonącego na lądzie, w wodzie płytkiej i głębokiej
e/ wynoszenie ratowanego z wody i układanie do zabiegów ożywiania
f/ prowadzenie akcji ratowniczej
g/ posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym
h/ posługiwanie się najczęściej spotykanymi jednostkami pływającymi
i/ wykonywanie podstawowych prac bosmańskich
j/ podstawowe wiadomości z dynamiki rzek i przybrzeżnych wód morskich
k/ podstawowe wiadomości o zagrożeniach na wodach, w tym rozpoznanie, zapobieganie, postępowanie /akcja 
ratownicza/ oraz zasady bezpieczeństwa w czasie powodzi
Kajaki lub rowery wodne
Wszędzie dostępne, popularne jednostki do rekreacji wodnej. Czy jednak tak łatwo się nimi manewruje? 
Nauczymy się sprawnie sterować i wiosłować. Popłyniemy na wyprawę po jeziorze, a w ośrodku zrealizujemy 
zawody - slalom, wyścigi, manewrowanie precyzyjne.
Wyprawy rowerowe przez stare, piękne lasy mazurskie.
I wiele innych zajęć
Takich jak, turniej piłki wodnej, rozgrywki sportowe, olimpiada wodna, wieczorne ogniska z nauką śpiewania 
szant, podchody, dyskoteki.

..:: DODATKOWE ATRAKCJE (płatne przy zapisach lub na obozie)

..:: Wycieczki: Mikołajki (+25 zł), Mikołajki i Tropicana – kompleks basenów i zjeżdżalni (+60 zł), Giżycko 
(+25 zł), Giżycko i Twierdza Boyen (+35 zł), Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt (+35 zł), Popielno – Stacja 
Hodowlana Bobrów i Tarpanów (+40 zł), Spytkowo – Wioska Indiańska (+45 zł)



..:: Holowanie na oponce za motorówką (+35 zł), Latające Skrzydło (+45 zł), Banan (+20 zł), Narty wodne (+55 
zł), Wakeboard (+55 zł), 
..:: Lot na spadochronie za motorówką (+100 zł) 
..:: Paintball (+60 zł)   
..:: Quady  (+60 zł)
..:: Zajęcia linowe (+60 zł)

Pakiet Wodne Atrakcje (+ 70 zł przy zapisach lub na obozie).
::: Holowanie za motorówką: oponka, banan, latające skrzydło  ::: Pływanie motorówką w trakcie holowania.

Dodatkowe Atrakcje – zasady realizacji
1. Realizacja zajęć uzależniona jest od pogody, kondycji i wieku uczestników. Dlatego nie wszystkie elementy 
programu muszą zostać zrealizowane, o czym decyduje kierownik obozu. Zastrzegamy sobie prawo do 
odwołania wybranych zajęć bez zmiany programu obozu.
2. Czas zajęć jest ograniczony, o czym decyduje kierownik obozu. 
3. Uczestnikom przysługuje jednorazowe skorzystanie z każdego rodzaju zajęć.

TERMINY, CENY

KOD, TERMIN

MRW
Wodny obóz z kursem na Młodszego Ratownika 

WOPR
Mazury – Ryn

A B 
MRW 1 28.06-09.07.2011 1499.- 1649.-
MRW 2 10.07-21.07.2011 1499.- 1649.-
MRW 3 22.07-02.08.2011 1499.- 1649.-
MRW 4 03.08-14.08.2011 1499.- 1649.-


