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Szkolenie:

Long Range Patrol
10-13.08.2018r.



O SZKOLENIU

MIEJSCE INSTRUKTORZY

TERMIN
W trakcie czterech dni szkolenia, będąc kierowcą pojazdu terenowego, staniesz się członkiem zespołu  
bojowego, który pod okiem wykwalifikowanych instruktorów będzie wykonywał postawione przed nim 
zadania bojowe. 

Podczas szkolenie poznasz i udoskonalisz zasady prowadzenia patrolu zmotoryzowanego na terenie  
zajętym przez przeciwnika, w tym min. planowania działań, w tym trasy patrolu, łączności, nawigacji,  
reakcji na kontakt. Działania w  sytuacjach awaryjnych, zakładania bazy patrolowej w oparciu o samochody,  
działania  w bazie patrolowej, umiejętności survivalowych, oraz wspólnie z Terytorialnymi  będziesz dosko-
nalił działania w taktyce zielonej.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba (woj. podkarpackie)
Szkolenie odbędzie się na OSPWL Dęba w ramach planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych ze Stowarzyszeniem Terytorialni (poligon normalnie nie jest dostępny dla osób cywilnych). 
Poligon położony jest w woj. podkarpackim, około 100 km na północ od Rzeszowa. Zajmuje powierzchnię 
ponad 10.000 ha (100 km2) o zróżnicowanym pokryciu (lasy, drogi, tereny piaszczyste) i ukształtowaniu. 
Na poligonie znajdują się min. różnego rodzaju strzelnice (piechoty, artyleryjskie, wozów bojowych oraz 
czołgów), a także czołgowisko, rejon szkoleń przeciwchemicznych itp. 

10-13.08.2018 r. (piątek – poniedziałek)
Szkolenie będzie trwało 4 dni. Około 2 h szkolenia teoretycznego, 4 h planowania oraz pozostałe 90h szkolenie  
praktyczne.

Szkolenie poprowadzą instruktorzy z doświadczeniem bojowym wywodzący się z wiodącej jednostki wojsk 
specjalnych, którzy brali wielokrotnie udział w patrolach, których przedmiotem jest szkolenie, w trakcie misji 
poza granicami kraju. Są to osoby sprawdzone, z którymi nasze stowarzyszenie współpracuje od dłuższego 
czasu. 



OCZEKUJEMY
OD CIEBIE

ZAPEWNIAMY

- Zapewnienia sprawnego samochodu terenowego 4x4 wraz z paliwem, przystosowanego do przemiesz-
czania się w terenie przygodnym (w tym także piaszczystym), nadającego się do nieprzerwanych działań 
przez 96h, w tym wyposażonego w koło zapasowe wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego wymiany 
w terenie przygodnym
- Wzięcia „na pokład” samochodu na czas szkolenia 3 osób, z którymi będziecie tworzyli na czas ćwiczenia 
sekcję bojową
- Posiadania doświadczenia w charakterze kierowcy samochodu terenowego
- Umiejętności współdziałania w grupie, odporności na zmęczenie, gotowości na funkcjonowanie w terenie  
przygodnym przez cały czas ćwiczeń
- Posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego (mundur w maskowaniu pantera (koszt około 100 zł), 
karimaty i śpiwora, 
- Zapewnienia sobie we własnym zakresie, wody i wyżywienia na czas działań (będzie istniała możliwość 
zbiorczego zamówienia racji żywnościowych wojskowych)

ZGŁOSZENIA
mailowo do 23.06.2018 r.

W zgłoszeniu prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu, email,  
miejscowość) oraz danych samochodu istotnych z punktu widzenia szkolenia (będziemy wdzięczni  
za zdjęcie). 

W szkoleniu przewidujemy udział maksymalnie 24 osób i 6 samochodów terenowych. 

Do 30.06.2018 r. przekażemy informację zwrotną o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Prosimy o przemy-
ślane zgłoszenia.

KONTAKT:    w.powilajtis@terytorialni.pl      + 48 600 290 399

- Organizacje całego przedsięwzięcia, w tym zapewnienie dostępu do poligonu
- Zdobycie unikatowej wiedzy i doświadczenia
- Pokrycie kosztów instruktorów
- Łączność radiową na potrzeby szkolenia
- Dobrą atmosferę i niezapomniane wrażenia 
- Konsultacje w sprawie doboru sprzętu na szkolenie
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STOWARZYSZENIE TERYTORIALNI
 Stowarzyszenie Terytorialni zostało założone przez osoby, które od 2013 roku działają  
w ramach projektu Małopolska Obrona Terytorialna. Celem naszego stowarzyszenia jest działanie  
na rzecz obrony terytorialnej oraz prowadzenie szkoleń proobronnych. Stowarzyszenie posiada  
własne programy szkoleniowe, które spotkały się z uznaniem min. Szefa Biura Bezpieczeństwa  
Narodowego, co znalazło wyraz w objęciu patronatem honorowym przez Szefa BBN realizowanego  
przez nas szkolenia podstawowego 2016-2017. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych  
i wykwalifikowanych instruktorów, w tym głównie czynnych żołnierzy wojsk specjalnych.

FUNDACJA TERYTORIALNI
 Celem Fundacji Terytorialni jest dzielenie się doświadczeniami szkoleniowymi zdobytymi  
w ramach działalności Stowarzyszenia Terytorialni z osobami nie będącymi jego członkami,  
w tym w szczególności z młodzieżą, studentami i uczniami klas mundurowych oraz zapewnianie  
niezbędnej infrastruktury szkoleniowej dla organizacji proobronnych, w szczególności strzelnic,  
pasów taktycznych, sal treningowych oraz poligonów. Ponadto Fundacja stawia sobie za cel działanie na 
rzecz systemowych zmian zmierzających do ułatwienia dostępu członkom organizacji proobronnych  
do broni palnej, ochron balistycznych i innego wyposażenia pochodzenia wojskowego niezbędnego 
dla prowadzenia efektywnego szkolenia probronnego. 

Główny cel Fundacji jest zbieżny z celem Stowarzyszenia tj. działanie na rzecz systemowego włączenia 
organizacji proobronnych w system obrony Polski oraz propagowanie pozbawionego fikcji szkolenia 
proobronnego. 

STOWARZYSZENIE TERYTORIALNI
KRS: 0000613985
NIP: 6751543520

nr rachunku bankowego:
26 1750 0012 0000 0000 3345 0958

Akcja Zbieramy na karabiny:
43 1750 0012 0000 0000 3345 1137

stowarzyszenie@terytorialni.pl
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FUNDACJA TERYTORIALNI
KRS: 0000676807
NIP: 6751592004

nr rachunku bankowego: 
54 1750 0012 0000 0000 3777 5975

fundacja@terytorialni.pl


