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ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU 
W  KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA 
DLA PIELĘGNIAREK/PIELEGNIARZY I POŁOŻNYCH  

– GORZÓW WIELKOPOLSKI 2018 

1. Firma TEACHMED i Fundacja „PRZEMIJANIE” zapraszają do wzięcia udziału w kursie 

specjalistycznym „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek/pielęgniarzy 

i położnych, który realizowany będzie na terenie miasta GORZÓW WIELKOPOLSKI. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne na kurs zaplanowano na dzień 29 września 2018r. od godz. 830 
w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy 

ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wielkopolskim. 

3. Pierwsze zajęcia teoretyczne realizowane będą po zakończeniu postepowania kwalifikacyjnego 

w dniu 29 września 2018r. oraz w dniu 30 września 2018r. od godziny 900. 

4. Kolejne zajęcia teoretyczne realizowane będą z podziałem na grupy w dniach 4, 5 i 6 października 

2018r. od godziny 900 w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wielkopolskim. 

5. Zajęcia praktyczne realizowane będą od 7 do 26 października 2018r. od poniedziałku do piątku 

w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie województwa lubuskiego. 

6. Egzamin końcowy zaplanowano na dzień 27 października 2018r. o godz. 1200 w Zamiejscowym 

Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Myśliborskiej 30 

w Gorzowie Wielkopolskim. 

7. Całkowity koszt kursu specjalistycznego wynosi  550 zł. Płatność składa się z bezzwrotnej opłaty 

rekrutacyjnej w wysokości 100 zł płatnej wraz ze składaniem zgłoszenia o udziale w szkoleniu 

oraz pozostałej kwoty w wysokości 450 zł, płatnej do 10-go października 2018r. 

8. Dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez CKZ TEACHMED lub 

Fundację „PRZEMIJANIE” koszt kursu specjalistycznego wynosi: 

• w przypadku zarekrutowania grupy nie większej niż 15-tu uczestników - 500 zł. 

(Bezzwrotna opłata rekrutacyjna 100 zł + płatność w wysokości 400 zł) 

• w przypadku zarekrutowania grupy co najmniej 15-tu uczestników - 400 zł. 

(Bezzwrotna opłata rekrutacyjna 100 zł + płatność w wysokości 300 zł) 

9. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zarekrutowanie grupy co najmniej 10-ciu uczestników 

10. W celu przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego należy: 

• złożyć wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego, 

• wpłacić na konto bankowe Fundacji „PRZEMIJANIE” opłatę rekrutacyjną w wysokości 100zł. 

11. Wnioski o zakwalifikowanie na kurs kwalifikacyjny należy składać za pośrednictwem systemu 

SMK do Fundacji „PRZEMIJANIE” oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony 

internetowej organizatora przy pomocy zgłoszenia on-line, do dnia 26 września 2018r. 

Organizator zwraca uczestnikom wpłacone opłaty rekrutacyjne w przypadku nie otwarcia kursu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

biuro@przemijanie.pl oraz pod numerami telefonu: 77 50 00 334, 77 546 17 49, 728 182 993. 

                       ZAPRASZAMY          
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