W dniach 4-5.03.2017 odbędzie się egzamin wstępny do Grupy
Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.

Start egzaminu 4.03.2017 godz 9.30 Przy dyżurce GOPR na ośrodku
narciarskim Czarna Góra.
Zakończenie egzaminu 5.03.2017 godziny popołudniowe

Część I 04.03.2017
Praktyczna jazda na nartach w terenie przygotowanym (wybrane elementy z
programu PZN). Jazda na nartach w terenie nie przygotowanym.
Część II
Przejazd z ośrodka Czarna Góra do dyżurki GOPR Miedzygórze (będzie czas
i warunki do przebrania się, sprzęt skiturowy zostanie wywieziony z dyżurki
do schroniska przez GOPR)
Marsz pieszy z dyżurki GOPR Międzygórze do Schroniska na hali pod
Śnieżnikiem (limit minimum-30 minut + wiek, limit może zostać zmieniony ze
względu na warunki w górach)
Część III
Test z wiedzy o górach, topografii oraz historii GOPR.
Część IV
Nocne wyjście skiturowe połączone z jazdą terenową w lesie.
Część V 05.03.2017
Zejście do dyżurki GOPR Miedzygórze na godzinę 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z topografii W-K GOPR
Ogłoszenie wyników egzaminu.
Sprzęt wymagany
-Na egzamin należy wyposażyć się w kask, gogle, 2 komplety nart (zjazdowe
oraz skiturowe z fokami lub co najmniej skiturowe)
Osoby nie posiadające nart skiturowych mogą wypożyczyć je w
wypożyczalniach Czarna Góra oraz Międzygórze
Dodatkowo należy zabrać plecak z możliwością troczenia nart, czołówkę, (na
siktury może być kask skiturowy), kompas mapę terenu działania ubiór
odpowiedni do intensywnego działania w górach zimą tzn kilka warstw
odzieży „na cebulkę” (poza ośrodkiem narciarskim nie polecamy ocieplanych
kurtek i spodni narciarskich.) buty do chodzenia w głębokim śniegu kilka par

reękawiczek, termos, batony, czekolada.
Ważne
-Na egzamin należy stawić się minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
-Należy dysponować środkami finansowymi na pokrycie kosztów karnetów za
wyciągi, nocleg i wyżywienie w schronisku na hali pod Śnieżnikiem oraz
środkiem transportu aby przemieścić się z ośrodka Czarna Góra do Dyżurki
w Międzygórzu.
-Rezerwacja noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

UWAGA !!! egzamin ma na celu zweryfikowanie wysokiego
poziomu uczestników. Przystąpienie do egzaminu równa się z
oświadczeniem o posiadaniu wymaganych umiejętności co najmniej
w stopniu podstawowym i odbywa się na własną odpowiedzialność
osoby przystępującej do egzaminu. Egzamin prowadzony będzie na
ośrodku narciarskim oraz w górach zarówno w dzień jak i w nocy
bez względu na warunki atmosferyczne. Wykonywane czynności
mogą być niebezpieczne i w skrajnych przypadkach prowadzić do
utraty zdrowia bądź życia. GOPR nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne wypadki i ich następstwa.
Ubezpieczenie OC NNW we własnym zakresie uczestników.
Komisja Szkolenia
W-K GOPR

