ΧΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΔΗΓΩΝ RAFTING
ΣΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ RAFTING
ΕΤΗΝΟ 6-12/01/2012
ΚΟΠΟ:
Σκοπόσ τθσ ςχολισ είναι θ απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που αφοροφν
τθν πλοιγθςθ και τθ ςωςτι διαχείριςθ πλθρϊματοσ ςτο Rafting, κακϊσ και βαςικϊν
τεχνικϊν διάςωςθσ ςτα ορμθτικά νερά. Mε τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςχολισ οι
ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν πιςτοποίθςθ από τθ Διεκνι Ομοςπονδία Rafting (IRF) και τον
Διεκνι Οργανιςμό Διάςωςθσ Rescue 3 International, και κα είναι ςε κζςθ να
οδθγιςουν μια βάρκα raft με αςφάλεια ςε ποτάμια ΙΙ-ΙΙΙ WW.

ΤΛΗ ΧΟΛΗ:
A. Δεξιότθτεσ
i) Τεχνικζσ Οδιγθςθσ Βάρκασ
ii) Εκπαίδευςθ και διαχείριςθ πλθρϊματοσ
iii) Τεχνικζσ διάςωςθσ
B. Γνϊςεισ
i) Εξοπλιςμόσ
ii) Διαδικαςίεσ αςφάλειασ και διάςωςθσ
iii) Υδατοτοπογραφία
iv) Θεωρία Ηγεςίασ
v) Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΛΗ:
Παραςκευι 06/01 ζωσ και Τρίτθ 10/01: 50 ϊρεσ κεωρθτικισ και πρακτικισ
εκπαίδευςθσ
Τετάρτθ 11/01:
Επανάλθψθ/ Εργαςτιριο προετοιμαςίασ
εξετάςεων/ Γραπτι εξζταςθ Rescue 3
International
Πζμπτθ 12/01:
Πρακτικι και γραπτι εξζταςθ IRF

1

ΣΟΠΟΘΕΙΑ:
Η ςχολι κα πραγματοποιθκεί ςτον ποταμό Εφθνο, ςτο τμιμα ‘Πόροσ- Χάνι Μπανιά’,
κακϊσ και ςτθν πίςτα του Χάνι Μπανιά, που διακζτουν όλα τα χαρακτθριςτικά ενόσ
ποταμοφ αλπικοφ τφπου ΙΙ-ΙΙΙ(+) WW. Εάν λόγω καιροφ δεν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ για εκπαίδευςθ εκεί.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
- Ηλικία άνω των 18 ετϊν
- Ιατρικι βεβαίωςθ υγείασ
- Γνϊςθ ελεφκερθσ κολφμβθςθσ
- Καλι φυςικι κατάςταςθ
- Δίπλωμα Α’ Βοθκειϊν του Ερυκροφ Σταυροφ
ι άλλο αντίςτοιχο δίπλωμα που να
περιλαμβάνει κάρδιο-αναπνευςτικι αναηωογόνθςθ. Το δίπλωμα πρζπει να ζχει
αποκτθκεί τα 2 τελευταία χρόνια, ι να αποκτθκεί ζωσ 6 μινεσ μετά τθ ςχολι.

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
Συμμετοχι ςτθ ςχολι (6 θμζρεσ)
Συμμετοχι ςτθ ςχολι και τισ εξετάςεισ (7 θμζρεσ)
Συμμετοχι ςτο εργαςτιριο και τισ εξετάςεισ τθσ IRF (2 θμζρεσ)
Συμμετοχι ςτισ εξετάςεισ τθσ IRF (1 θμζρα)

€ 600 + 23% ΦΠΑ
€ 600 + 23% ΦΠΑ
€ 150 + 23% ΦΠΑ
€ 80 + 23% ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΕ:
- Eκπαιδευτισ τθσ IRF και τθσ Rescue 3 International
- Ζμπειροι trip leader και οδθγοί τθσ IRF
- Πιςτοποιθτικό τθσ IRF: Raft Guide class II WW ι III
WW (με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ) και
ταυτότθτα οδθγοφ
- Πιςτοποιθτικό τθσ Rescue 3 International:
Swiftwater Awareness (μετά από κεωρθτικό τζςτ)
και ταυτότθτα διαςϊςτθ
- Εγχειρίδιο τθσ Rescue 3 International
- Πλιρθσ ατομικόσ και ομαδικόσ εξοπλιςμόσ
- Τοπικζσ μετακινιςεισ
- Αςφάλιςθ
- Πρόχειρα γεφματα- Σνακ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ & ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
Η προκεςμία διλωςθσ ςυμμετοχισ για τθ ςχολι, είναι θ Πζμπτθ 15 Δεκεμβρίου. Η
διλωςθ πρζπει να ςυνοδεφεται με κατάκεςθ προκαταβολισ €150 για παρακολοφκθςθ
τθσ ςχολισ, ι €50 για ςυμμετοχι μόνο ςτισ εξετάςεισ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διλωςθ ςυμμετοχισ επικοινωνιςτε με τον Γιάννθ
Χολζβα ςτο 6944656029 ι θλεκτρονικά ςτο info@kayakmetavasi.gr και
rescue3@rescue3.gr.
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