
 Łódzkie W O P R informuje że w porozumieniu z Dyrektorem
Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim organizuje na  obiekcie

CSiR ul. Kilińskiego 75a, szkolenia w ratownictwie wodnym 

w terminie maj – czerwiec 2017 roku. 

Zebranie informacyjne i pierwsze zajęcia w dniu 13.05.2017 roku w godz. 19.30 – 21.00. 

Młodszy Ratownik WOPR Ratownik WOPR Ratownik wodny/ Ratownik WOPR 

 
Wymogi:

- ukończone 12 lat,

- umiejętność pływania 
wg wymogów na kartę pływacką 
(min. 200 m st. dow., 5 m pod wodą)

- umiejętność pływania nogami do 
stylu klasycznego na plecach.
 
 
 

Koszty - 400 zł (obejmują opłatę za 
kurs, składkę, legitymację, koszulkę, 
materiały edukacyjne)

Ilość godz. szkoleniowych – min. 21

 Wymogi:

- ukończone 15 lat,

- posiadanie stopnia Młodszego 
ratownika WOPR 

- przepłynięcie pod wodą 25 m bez 
łamania linii powierzchni wody,

- przepłynięcie dystansu 100 m 
sposobem dowolnym w czasie 
poniżej 1 min. 40 sek.,
 
- przepłynięcie sposobem dowolnym 
po skoku startowym dystansu 300 m 
w czasie nie dłuższym niż  9 min.
 

Koszty - 400 zł (obejmują opłatę za 
kurs i materiały edukacyjne)
 

Ilość godz. szkoleniowych – min. 25

 
Wymogi:

- ukończone 17 lat,

- posiadanie stopnia Młodszego ratownika WOPR 

- przepłynięcie pod wodą dystansu 25 m bez łamania linii
powierzchni wody,

-  przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w 
czasie poniżej 1 min. 40 sek.,

- przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym
dystansu 400 m w czasie
 nie dłuższym niż  8 min.
 

Koszty 1200 zł  (obejmują opłatę za kurs, materiały 
edukacyjne, egzamin i wydanie zaświadczenia, dla 
posiadaczy stopnia MR WOPR – 800 zł, dla posiadaczy 
stopnia Ratownika WOPR – 500 zł)
 
 Ilość godz. szkoleniowych – min. 68

Ukończenie szkolenia MR WOPR oraz Ratownik WOPR nie upoważniają do
wykonywania pracy w charakterze ratownika wodnego a uzyskane stopnie są

stopniami wewnątrzorganizacyjnymi WOPR

Ukończenie szkolenia (zawierającego treści programowe
zakończone jest egzaminem (teoretycznym i praktycznym)

i uzyskaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem z
rozporządzenia MSW. Posiadanie zaświadczenia oraz

spełnienie dodatkowych wymogów:  (przynależność do
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa

wodnego, posiadanie dodatkowym kwalifikacji
przydatnych w ratownictwie np. dowolny patent,

posiadanie przeszkolenia medycznego tzw. KPP) pozwala
na wykonywanie pracy w charakterze ratownika wodnego

Informacje i zapisy: Instruktor
ratownictwa wodnego, Ryszard Trocki tel.

888 – 279  682


