
EVENT EDUKACYJNY

Bezpieczny i aktywny wypoczynek
Pierwsza Pomoc



Co możemy Państwu zaoferować?

Zwracamy się do Państwa z propozycją zorganizowania w Państwa Galerii 
Handlowej eventu edukacyjnego. Ideą naszego eventu jest nauka 
pierwszej pomocy. Na naszym stoisku każdy znajdzie coś dla siebie. 
Pokazujemy nowoczesny sprzęt, gadżety - uczymy ratować życie.

Nasz zespół składa się z ratowników górskich i medycznych pasjonatów 
aktywności fizycznej, żołnierzy jednostek specjalnych, osób zawodowo 
związanych ze sportem.

Nasze doświadczenie, wyposażenie, ogromna energia i pomysły to 
gwarancja ciekawego eventu, podczas którego udowodnimy że każdy 
może udzielić pierwszej pomocy i zachęcamy do bezpiecznej aktywności 
fizycznej niezależnie od poziomu zaawansowania.



Co możemy Państwu zaoferować?

Pod czujnym okiem Ratowników Medycznych, przy użyciu nowoczesnego 
sprzętu uczymy dzieci i dorosłych jak udzielać pierwszej pomocy. 
Stawiamy na najnowsze, skuteczne rozwiązania, które sprawiają, że nasze 
działania podczas udzielania pierwszej pomocy są sprawne i efektywne. 
Dla najmłodszych mamy przygotowany kącik edukacyjny,  gdzie mogą 
poczuć się jak mali ratownicy ucząc się prawidłowych zachowań i 
skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Dorośli 
oprócz nauki pierwszej pomocy poznają najnowsze rozwiązania 
dotyczące kompletowania i używania apteczek.
Specjaliści turystyki podzielą się wiedzą na temat aktywności podczas 
czasu wolnego. Pokażemy, omówimy niezbędny sprzęt i wyposażenie 
potrzebne do bezpiecznego wypoczynku. Dla bardziej dociekliwych 
mamy przygotowane porady survivalowe – jak zorganizować awaryjny 
biwak, jak rozpalić ogień i przygotować się do spędzenia nocy w terenie. 
Aktywności i sprzęt które proponujemy, są dostosowane do aktualnej 
pory roku - jazda na rowerze, bieganie, wycieczki górskie, bezpieczeństwo 
w wodzie, narty klasyczne i skitury.



Oferta
Eventu Edukacyjnego

Bezpieczny i aktywny wypoczynek
Pierwsza Pomoc



WARIANT I
3900 zł netto

Zapewniamy:

2 osoby

 dywan 4x5, komoda, 1 trójkątny mebel do ekspozycji gadżetów 
 niski stół dla dzieci o wymiarach 100x100 cm
 wysoki stół 160x100 cm do prezentacji apteczek i sprzętu PP
 tv 46 ", nagłośnienie
 okulary VR z filmem z przejazdu karetką
 fantomy do ćwiczeń pierwszej pomocy dorosłego, dziecka, 

niemowlaka z prezentacją wyników resustytacji na żywo na TV
 treningowy automatyczny defiblyrator AED
 analizator składu ciała
 materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków i powierzchni stoiska.

Do podanych cen należy doliczyć koszt dojazdu. Wystawiamy fakturę VAT.

Drugi dzień eventu - 2500 zł netto 



 dywan 5x7, komoda, 2 trójkątne meble do ekspozycji gadżetów 
 niski stół dla dzieci o wymiarach 100x100 cm
 wysoki stół 160x100 cm do prezentacji apteczek i sprzętu PP
 tv 46 ", nagłośnienie
 okulary VR z filmem z przejazdu karetką
 fantomy do ćwiczeń pierwszej pomocy dorosłego, dziecka, niemowlaka z 

prezentacją wyników resustytacji na żywo na TV
 treningowy automatyczny defiblyrator AED
 analizator składu ciała
 materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych
 trenażer wraz z profesjonalnym rowerem szosowym
 4 manekiny w profesjonalnej odzieży turystycznej
 wystawa edukacyjna 12 tablic formatu 100 cm x 140 cm

WARIANT II
6900 zł netto

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków i powierzchni stoiska.

Do podanych cen należy doliczyć koszt dojazdu. Wystawiamy fakturę VAT.

Drugi dzień eventu - 4000 zł netto 

Zapewniamy:

3 osoby



Na naszym stoisku

Sprzęt do nauki pierwszej pomocy posiadamy specjalne elektroniczne 
fantomy dzieci i osób dorosłych do nauki resuscytacji, fantom do nauki 
postępowania w przypadku zakrztuszeń oraz defibrylator AED który 
ułatwia ratowanie życia.

Apteczka turystyczna to często pomijany element wyposażenia, który 
powinien znaleźć się w każdym plecaku. Podczas każdej podróży może 
zdarzyć się sytuacja wymagająca udzielenia pierwszej pomocy lub 
wykonania opatrunku. Podpowiemy, która będzie najwygodnijsza 
w planowanej aktywności.

Materiały edukacyjne - z naszego stoiska nikt nie wyjdzie z pustymi 
rękoma. Dorośli otrzymują instrukcję pierwszej pomocy, karty ICE które 
mogą schować w portfel, oraz przewodnik jak przygotować się do 
wycieczki. Dla dzieci przygotowaliśmy kolorowanki i naklejki które ułatwią 
naukę pierwszej pomocy. 



Okulary Virtual Reality - pokażemy ekstremalny przejazd karetką. Ponad 
to nasi Goście będą mogli poczuć się jak na prawdziwej wycieczce. 
Wystarczy założyć okulary i wsiąść na rower.

Analizator składu ciała - każdy uczestnik może sprawdzić w jakiej formie 
jest jego organizm. Przeprowadzamy analizę komponentów składu ciała 
ludzkiego z możliwością natychmiastowego wydrukowania wyników 
pomiaru. Oprócz wagi analizator wskazuje poziom tkanki tłuszczowej, 
metabolizm spoczynkowy, wiek metaboliczny, tłuszcz trzewny, 
nawodnienie organizmu, masę mineralną kości, masę mięśniową, ocenę 
budowy ciała. Wszystko po to, aby dowiedzieć się jak prawidłowo 
i  bezpiecznie przygotować się do aktywności.

 

Na naszym stoisku



Wystawa edukacyjna - wiadomości uzyskane na naszym stoisku 
podsumowuje wystawa która dotyczy pierwszej pomocy i zasad 
planowania bezpiecznego wypoczynku.
Na wystawę składa się 12 tablic formatu 100 cm x 140 cm.

Trenażer - czyli jak ćwiczyć formę w domu, bez konieczności jazdy w 
deszczu czy niesprzyjających warunkach pogodowych. Podpowiemy jaki 
trenażer i rower wybrać. Organizujemy również zawody dla Gości w biciu 
rekordu przejechania 1 km. Zwycięzcy otrzymują kieszonkowe apteczki 
pierwszej pomocy.

Na naszym stoisku



Ponad to...

Prezentujemy najdrobniejsze, lecz jakże istotne podczas wyprawy 
akcesoria. Pokazujemy liofilizaty, termosy oraz naczynia. Oświetlenie - 
czołówki oraz różnego rodzaju lampy biwakowe. Śpiwory i koce mieszczące 
się w dłoni. Wszystko po to by wypoczynek był przyjemny i bezpieczny.

Ponad to: termosy, chusty, kominy, buff, krzesiwo magnezowe, ładowarka 
solarna, ogrzewacz chemiczny, plecak życia, zestaw survivalowy, 
ogrzewacz  wielorazowy, naczynia składane, światło chemiczne, nóż-
victorinox, koc blizard, latarka życia, latherman raptor, wkładki 
rozgrzewające, surviwal kit.

Specjalistyczna odzież - nasi goście dowiadują się jaką odzież dobrać do 
konkretnej aktywności. Prezentowana gościom odzież jest dobierana do 
aktualnej pory roku podzielona na odzież do trekkingu, biegania, 
narciarstwa rekreacyjnego, skiturów, jazdy na rowerze szosowym, MTB.



  513 195 475 32 215 99 99 Zabezpieczenia Medyczne

Zapraszamy do współpracy!
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