
ZASADY NABORU – PROJEKT „TRENUJ Z WOJSKIEM W FERIE” (TZW2)

 Nabór prowadzi jednostka wojskowa – odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń i zarządzanie 
danymi (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i RODO).

 Zgłoszenia prowadzone są wszelkimi kanałami – e-mail, telefon, socialmedia, osobiście. 
Wiodącymi i rekomendowanymi kanałami są dwa główne kontakty podane w „Liście 
kontaktowej projektu” – e-mail + telefon.

 Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko, wiek, nr tel. i adres poczty elektronicznej (lub jedno z 
nich).

 Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie w jednostce 
wojskowej. 

 Decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość wpisania się na listę rezerwową (bez gwarancji 
uczestnictwa).

 Liczba uczestników zajęć w jednostce nie powinna przekroczyć limitu 150 i nie może być 
mniejsza niż 50 osób. 

 Uczestnikami zajęć mogą być osoby w przedziale wieku 15-65 lat (poniżej 18 lat – wymagana 
zgoda opiekuna prawnego), posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie i niebędące 
obywatelami innego kraju, bez poważnych problemów zdrowotnych (co potwierdzają 
składając własnoręcznie podpisane oświadczenie).

 Nabór rozpoczyna się 19 grudnia – po rozpoczęciu kampanii przez   
MON/COMON/koordynatora kampanii.

Info przy naborze:

 Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem - jego koszt pokrywa organizator. 
 Każdy uczestnik otrzymuje racje żywnościowe przewidziane przez organizatora.
 W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
 Zajęcia odbywają się na terenie wybranych jednostek wojskowych w soboty w godzinach 

8.00 -16.00. 
 Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 Zajęcia obejmują takie formy aktywności jak:

 - podstawy posługiwania się bronią (strzelanie na trenażerze),
 - podstawy survivalu, 
 - podstawy walki w bliskim kontakcie, 
 - podstawy taktyki wojskowej,
 - rodzaje alarmów,
 - zakładanie maski przeciwgazowej,
 - rzut granatem ćwiczebnym, 
 - terenoznawstwo i marsz,
 - podstawy pierwszej pomocy.

 Każda jednostka realizuje ten sam plan szkolenia, dostosowując go ewentualnie pod 
możliwości logistyczne i szkoleniowe stosownie do swoich możliwości i specyfiki działania. 

 Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 150 osób, istnieje możliwość 
dopuszczenia większej liczby uczestników.

 Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 50 osób jednostka ma prawo odstąpić 
od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny 
termin.


