
Centrumko, Nová 596/34, 972 17 Kanianka

podľa počasia modelové situácie aj v exteriéri v rámci celej obce, v zhoršenom teréne, ...

možnosť prespať obe noci priamo v Centrumku na nafukovačkách, sprcha je zabezpečená

Miesto konania:

Víkendovka Zážitkovej prvej pomoci

SČK Kanianka

Informácie k podujatiu

www.sckkanianka.sk

Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kanianka Nová 596/34 (bez poštovej služby)
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e-mail: info@sckkanianka.sk

10. - 12. September 2021 (od piatku 16.00 - do nedele cca 15.00 hod.) 

Termín:

Slovenský Červený kríž, miestny spolok Kanianka v spolupráci s Územným spolkom SČK Žilina a Územným spolkom SČK

Prievidza. Víkendovku budú viesť skúsení Školitelia prvej pomoci SČK Žilina - Peter Martinek a Patrik Medvecký.

Usporiadateľ:

absolvovaný 33-hodinový - rozšírený kurz prvej pomoci, 

skúsenosti s modelovými situáciami, 

prečítaná kniha 5P - Prvá Pomoc Pre Pokročilých Poskytovateľov - Viliam Dobiáš, 2017 (možnosť zapožičať pred

víkendovkou).

Absolvovaný minimálne 16-hodinový kurz prvej pomoci, resp. študent / absolvent SZŠ / UZS / medicíny. 

Ideálna (nie nutná), je kombinácia: 

Minimálne požiadavky pre účasť na víkendovke:

teoretické a praktické opakovanie základných postupov prvej pomoci,

zmeny v postupoch poskytovania prvej pomoci podľa Guidelines ERC 2021,

modelové situácie s využitím realistického znázorňovania poranení - obtiažnosť na úrovni absolventa 33ky

Obsah víkendovky:

opekačka (podľa počasia), ...

Sprievodné aktivity:



odmenu pre lektorov, 

stravu (raňajky, obed, večera, občerstvenie, káva/čaj, minerálka), 

prenájom priestorov, 

energie, 

maskovací a obväzový materiál, 

resuscitačnú masku pre nácvik dýchania pri KPR (po skončení víkendovky ostáva účastníkom). 

Účastnícky príspevok za jednu osobu je vo výške 65 €. V prípade naplnenia maximálnej kapacity (15 účastníkov), sa

účastnícky príspevok zníži na 55 € / osobu.

Cena zahŕňa: 

Účastnícky príspevok:
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Vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke: www.sckkanianka.sk/vikendovka 

Prihlasovať sa je možné iba do naplnenia maximálnej kapacity - 15 účastníkov.

Prihlasovanie:

Pre absolventov 16 alebo 33-hodinového kurzu - potvrdenie o obnovení platnosti kurzu (pečiatka do preukazu).

Pre ostatných je v prípade potreby možné vystaviť certifikát o absolvovaní 8-hodinového kurzu (na získanie vodičského

preukazu a pod.) - treba oznámiť vopred.

Certifikát o absolvovaní:

čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (podpis pri nástupe, prípadne pošleme tlačivo vopred)

dodržiavanie epidemiologických opatrení, ktoré budú platné v termíne konania víkendovky - ťažko predpokladať ...

Nakoľko ide o podujatie presahujúce 24 hodín, bude pravdepodobne potrebný aktuálny Ag/PCR test, potvrdenie o

očkovaní, resp. potvrdenie o prekonaní ochorenia.

Opatrenia COVID-19:


