
 

 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK  
Vzdělávací kurz 

Základy vodní záchrany 
 
Místo konání: Klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 622/45, Č.B., Plavecký stadion ČB 
 

Termíny: 9. 4. 2022  9 -18 hodin 

CELKEM 8 hodin prezenční výuky. 
 
Cena kurzu podle počtu přihlášených: cca 2000 – 2500 Kč 
RADAMBUK má možnost vedoucím z našich členských organizací 
na účastnický poplatek přispět z projektu OPVVV.  
Cena zahrnuje program a vstup do bazénu. 
 
Lektoři: Oborní lektoři akreditované společnosti BALIC, s.r.o. (https://balic.cz/, 
www.uvodybeznehody.cz)  
 
Z obsahu kurzu vybíráme: 
Kurz je určen primárně pro učitele, pedagogy volného času, vedoucí a instruktory dětských 
organizací, ale jistě jej ocení každý rodič nebo trenér či instruktor plavání.  
V rámci kurzu si zopakujeme aktuální doporučené postupy první pomoci a KPR, zaměřené 
především na děti a tonoucí osoby, včetně praktického nácviku i použití AED.  
V hlavní části se budeme věnovat prevenci tonutí na přírodní i tekoucí vodě, ale také v domácím 
prostředí či na bazénech a koupalištích. 
Nesmí chybět ani základy vodní záchrany a sebezáchrany, které si může každý vyzkoušet v praxi 
přímo na bazénu, kde kurz zakončíme. 
 
Tento kurz má akreditována organizace BALIC s.r.o od MŠMT jako kurz DVPP pod č. 34036/2019-3-
984. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Věk účastníků od 18 let. 
 
Přihlášky vyplňte do 10.3.2022 na webu: https://www.radambuk.cz/akce/9-4-2022-kurz-vodni-
zachrany/  
 
Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete chtít vystavit 
fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme.  
Zasláním přihlášky dávají účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů - 
Souhlas se zpracováním osobních údajů - akce,kurzy RADAMBUK,  souhlasí s tím, aby uvedená data 
byla vedena v evidenci organizátora a aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a 
zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora kurzu.  
 
Kontakt: RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.  
Husova tř.45, 370 05 České Budějovice,  
e-mail: kancelar@radambuk.cz , tel. 775 644 101. 

 
Vzdělávací kurz realizuje RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. v rámci projektu 

Pod jednou střechou II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016507. Projekt je financován Evropskou unií.  
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