INFO - OSNOVNO USPOSABLJANJE
Tečaj praviloma prične v petek zjutraj in traja do torka ko je tudi izpit (popoldan)
Tečaj osnovnega usposabljanja (basic safety training according to STCW 95, STCW A-VI/1) obsega naslednje
vsebine:
•

seznanitev z ladjami (ship familiarisation)

•

iskanje, reševanje in preživetje na morju (search, rescue and personal survival techniques)

•

osnove protipožarne varnosti (basic firefighting training)

•

osebna varnost in družbena odgovornost (personal safety and social responsibility)

•

prva pomoč (Elementary First Aid)

Dodatno je se v okviru osnovnega usposabljanja izvede tudi tečaj ozaveščenost o zaščiti (SA-security awareness,
STCW A-VI/6-1) oz. za tiste, ki to potrebujejo usposobljenost za določene naloge zaščite (DSD-proficiency for
seafarers with designated duties, STCW A-VI/6-2).
Cena izpita za tečajnike ki imajo že opravljeno prvo pomoč, ki ni dan izpita ni starejša od 5 let je 55 eur, za
ostale pa 98 eur. Kot dokazilo za opravljeno prvo pomoč morate na tečaj prinesti kartico (kartonček) prve
pomoči ali ustrezno potrdilo izdano od rdečega križa (sam izpit za avto ni veljavno dokazilo). Če kartončka
nimate si pravočasno priskrbite duplikat na območni enoti Rdečega Križa (običajno traja do 7 dni, da ga izdajo).
Kartico prve pomoči lahko tudi skenirate in pošljete na mail.
Kotizacijo za tečaj in izpit je potrebno vplačati vnaprej na transakcijski račun:
0110 0600 0041 733 (GEPŠ, Bolniška 11, 6330 Piran, BIC: BSLJSI2X, sklicna št. 00 in datum npr. 00 17-042014 – če je plačnik druga oseba vpišite priimek tečajnika v polje namen).
Plačilo lahko izvedete tudi v gotovini prvi dan tečaja, vendar prinesite točen znesek, ker na šoli nimamo
blagajne.
Kopijo potrdila s katerim dokazujete plačilo obvezno prinesite na tečaj!

Za zneske glej cenik na naslednji strani

Cenik
Tečajniki

Tečajniki brez prve pomoči oz. je ta
starejša od 5 let

350

Tečaj Basic

Izpit
Tečaj SA (DSD)
Izpit SA, DSD

Skupaj

55

98

40 (80)

40 (80)

23

23

468 (508)

511 (551)

Na tečaj obvezno prinesite rezervna oblačila in kopalke, ker so obvezne vaje v morju ali bazenu in pridite
športno oblečeni.
Če potrebujete nočitev, so ugodne cene v našem dijaškem domu http://dijaski.geps.si/sl/node/27 Potrebna je
rezervacija, najenostavneje na tel. (05) 671 22 40.
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