
 

KURS NA RATOWNIKA

WODNEGO

 

I termin 15 - 21.05.2020r.

II termin 29.05.2020r.

 

KURS NA INSTRUKTORA

PŁYWANIA

 

I termin 15 - 21.05.2020r.

II termin 29.05.2020r.

 

KURS KWALIFIKOWANEJ

PIERWSZEJ POMOCY

 

I termin 22 - 28.05.2020r.

II termin 29.05.2020r.

PROCEDURA ZAPISÓW
Aby zostać wpisanym na listę kursantów, na dany termin należy:
 
Wpłacić pełną kwotę za kurs z góry lub przedpłatę w wysokości 600 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000
3202 7828 5313 pozostała część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed kursem. W tytule przelewu podajemy Imię i
Nazwisko oraz nazwę i termin kursu lub pakiet kursów i terminy.
 
Wysłać e-mail z danymi imię i nazwisko, data urodzenia, termin i numer kursu oraz potwierdzenie dokonania przelewu na
e-mail: biuro@pirkfis.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!! 

 

Tel. 17 200 00 11

 

 

Tel. 888 881 991

 

 

Tel. 601 691 758 

W PAKIECIE JESZCZE TANIEJ !!!
 

Płacąc z góry za pakiet 3 kursów do połowy maja 2020r. zapłacisz tylko 2600 zł
 

Oszczędzasz łącznie 500 zł
+ voucher na siłownie/basen o wartości 750 zł w przypadku pracy na basenie w Jaśle i Krośnie

+ 50 % rabatu na odzież ratowniczą
 

Uwaga !!! Podejmując u nas pracę otrzymujesz łącznie nawet 1450 zł rabatu.
 

 Miejsce szkolenia:
 

Jasło, Krosno, Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Sanok, Ustrzyki, Przemyśl lub inne wg stworzonej lub
zgłoszonej grupy zainteresowanych.

 
Terminy:

 
Podajemy wstępne propozycję terminów ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą na terenie

naszego kraju.
 

Zakładając optymistyczną wersję ustalamy wstępnie kursy na drugą połowę maja 2020r.

RATOWNIKA WODNEGO promocja  ̶9̶9̶9̶ ̶z̶ł̶  na 899 zł (oszczędzasz 100 zł)
INSTRUKTORA PŁYWANIA promocja na  ̶1̶3̶0̶0̶ ̶z̶ł̶  na 1200 zł (oszczędzasz 100 zł)
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY promocja  ̶7̶9̶9̶ ̶z̶ł̶  na 699 zł (oszczędzasz 100 zł)
RECERTYFIKACJA KPP promocja  ̶2̶9̶9̶ ̶z̶ł̶  na 199 zł (oszczędzasz 100 zł)

 

RATOWNICTWO WODNE
Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zaprasza na kursy:

Uwaga !!! liczba miejsc ograniczona promocja obowiązuje do połowy maja 2020r.


