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KURS LAWINOWY – PROGRAM 
 

 
Piątek 
 
14:10 – 14:30 – spotkanie na parkingu Biela Voda u wylotu żółtego szlaku do Chaty Pri Zelenom Plese. 
Powitanie kursantów, wydanie zamówionego wcześniej sprzętu, przygotowania do wyjścia 
 
14:30 – 17:15 – wspólne z instruktorami podejście do Chaty pri Zelenom Plese 
 
17:15 – 18:00 – zakwaterowanie w Chacie, czas na przebranie się i odpoczynek 
 
18:00 – 19:00 – czas na obiadokolację (możliwość wcześniejszego zamówienia lub przygotowanie we 
własnym zakresie na własnym sprzęcie na zewnątrz schroniska) 
 
19:00 – 21:30 – podstawy prewencji lawinowej: przygotowanie do wycieczki, planowanie trasy, 
komunikat lawinowy, sprzęt lawinowy 
 
Sobota 
 
7:00 – 08:00 – czas na śniadanie (zamówienie śniadania jest obowiązkowe do każdego noclegu w 
Chacie), ubranie się i przygotowanie sprzętu do wyjścia w teren 

8:00 – 17:00 – prewencja lawinowa i badanie śniegu oraz wstęp do zagadnień bezpieczeństwa  
lawinowego - zajęcia w terenie, ew. w zależności od pogody częściowo także na sali 

17:00 – 18:00 – czas na odpoczynek i przebranie, ewentualnie czas rezerwowy do wykorzystania w 
przypadku opóźnień w realizacji programu szkolenia, przerw na posiłki itp. 

18:00 – 19:00 - czas na obiadokolację (możliwość wcześniejszego zamówienia lub przygotowanie we 
własnym zakresie na własnym sprzęcie na zewnątrz schroniska) 
 
19:00 – 21:00 – wykłady 

 

Niedziela 
 
7:00 – 08:00 – czas na śniadanie (zamówienie śniadania jest obowiązkowe do każdego noclegu w 
Chacie), ubranie się i przygotowanie sprzętu do wyjścia w teren 

8:00 – 15:00 - bezpieczeństwo lawinowe i ratownictwo. Ćwiczenia praktyczne. 

15:00 – 16:00 - podsumowanie i zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów ukończenia kursu. 
Przygotowanie do zejścia. 



 

 

 

BluEmu Sp. z o.o. 
ul. Królowej Jadwigi 29/17 

30-209 Kraków 

POLAND 

 

tel. (+48) 735-700-300 

 .    (+48) 735-700-200 

 www.bluemu.com.pl 
 

16:00 – 17:40 – zejście na parking (skiturowcy: rozpoczęcie zjazdu ok. 30-40 minut po wyjściu grupy 
pieszej). 

17:40 – 18:00 – zdanie pobranego sprzętu, wyjazd do domów 

 

Program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od wielu czynników, w 
szczególności warunków pogodowych oraz kondycji i punktualności uczestników. 


