Lifeguard
Na het behalen van de cursussen strandwacht is het mogelijk om het landelijk erkende diploma “Lifeguard”
te behalen.
Dit vergt iets meer van de cursisten. Je moet dan vaker en langer aanwezig zijn bij de reddingsbrigade. Je
gaat dan ook daadwerkelijk diensten draaien in een van de ploegen. Dus ook met slecht weer ben je
aanwezig op de reddingspost om daar je dienst te draaien en dus uren te draaien.
Het volgen van de cursus bestaat uit:
Volgen van de theoretische cursus
Volgen van de praktische cursus
Komen op de oefenavonden (woensdagavonden in de zomervakantie)
Dienst draaien in een van de ploegen van de reddingsbrigade. Maken van een opdrachtenboek
Maken van een prestatie dossier.
In al het bovenstaande wordt je begeleid door op de eerste plaats Natasha en Freya.
Op de oefenavonden en in de diensten zijn er andere vaste begeleiders die je de fijne kneepjes van het
reddingswerk leren.
De kosten van de cursus splitsen wij op in de volgende bedragen: Kosten van de cursus map
€ 40,00 Kosten van de PVB € 30,00 De totale kosten komen dus neer op € 70,00.
Let op! Als je slaagt voor het examen krijg je € 50,00 retour van de brigade.
De cursus heeft je bij het behalen van het diploma dus € 20,00 gekost.
Dit doen wij om jou als cursist te motiveren.
De Lifeguard cursus vergt veel tijd van jou maar ook van de instructeurs!

De lifguard lijn start op zondag 8 mei 2016 aanvang 14:00 uur met de intake
Deze intake zal plaats vinden op “De Kentering”
Let op!
De lifeguard lijn is bestemd voor alle leden die in het bezit zijn van een EHBO diploma
en ervaring hebben binnen de VBR

Je kan altijd bellen naar de reddingsbrigade: 023-5732173
(vragen naar Natasha of Freya)
Of mailen naar: opleidingen@reddingsbrigade-bloemendaal.nl

