
Podczas III etapu szkolenia otrzymasz swoja 
awary jną rację żywnościową , zbudujesz 
schronienie, na które pozwolą ci warunki oraz 
przygotujesz ciepły posiłek. Gdy Twoje morale 
wzrosną, a siły odbudują się na tyle aby dalej 
walczyć o przetrwanie przećwiczysz swoja wiedzę 
na temat awaryjnego rozpalania ognia, zbudujesz 
filtr do wody oraz przejdziesz przez nasz poligon do 
ćwiczeń fizycznych.


Przełamiesz swoje bariery i lęki ćwicząc praktykę 
awaryjnego używania lin wspinaczkowych, poznasz 
podstawowe węzły, które pomogą Ci w różnych 
sytuacjach. Przejdziesz przez tunel strachu oraz 
zaznajomisz się z podstawowymi technikami obrony 
ucieczki i ataku. 


Zobaczysz jak zachować się podczas przybycia 
jednostek ratunkowych Policji.


Podczas Miejskiego Survivalu zobaczysz między 
innymi jak działa Gaz Obezwładniający, jak użyć go 
w obronie własnej i nie zrobić sobie krzywdy. Jak 
użyć pałki teleskopowej i jakie zagrożenia prawne 
mogą przysporzyć Ci kłopotów, gdy będziesz bronić 
siebie i swojej rodziny. 


* Szkolenie Miejski Survival skierowany jest do osób prywatnych. 
Szkolenie jest szkoleniem cywilnym i nie ma nic wspólnego ze 
szkoleniami S.E.R.E  

** Nie musisz posiadać nadzwyczajnych zdolności kondycyjnych, 
szkolenie jest dla wszystkich osób pełnoletnich lub posiadających 
pisemną zgodę rodzica. 
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Survival

Etap III Szkolenia 
PRAKTYCZNO FIZYCZNE ZAJĘCIA SPECJALNE

Etap IV Szkolenia 
NOCNE MANEWRY - ZADANIE SPECJALNE 

Tradycją naszej szkoły przetrwania LifeTrip.pl są 
nocne manewry. Podczas nocnych zajęć:


Zostaniesz porwany.

Poddamy Cię stresowi podczas przesłuchania.

Zobaczysz jak na organizm działa strach, 
zmęczenie i niewyspanie.


www.LifeTrip.pl 
505-335-623

Więcej informacji znajdziesz na :

http://www.LifeTrip.pl


Zostaniesz rzucony miastu na pożarcie. Podczas II etapu 
szkolenia wyruszysz z misją w miasto. Otrzymasz trzy 
zadania specjalne. 

Podczas zadań, w których podstawowym elementem 
będzie presja czasu stawisz czoła swoim fobiom  
i blokadom. Odnajdziesz miejsca, w których ukryliśmy 
wskazówki naprowadzające Cię na główny cel zadania. 
Za pomocą GPS oraz map papierowych przemierzysz 
miasto, odnajdziesz ukryte wskazówki, wykonasz 
zadanie, odnajdziesz schronienie. 


Zadania są tajemnicą firmy 
L i feTr ip .p l i ch t reść 
p o z n a s z p o d c z a s 
szkolenia. 

Etap I Szkolenia 
TEORIA PRZETRWANIA

do budowy schronienia. Jakie schronienie uchroni cię 
przed promieniowaniem oraz jak zabezpieczyć 
mieszkanie podczas zagrożenia skażeniem 
chemicznym. 

Woda - jest najważniejszym elementem, którego  
potrzebujemy aby żyć. Podczas zajęć zobaczysz jak 
można zdobyć wodę w mieście, jak i czym ją filtrować.   


Żywność - pożywienie w sytuacji awaryjnej nie jest 
najważniejsze, ale ze względów psychologicznych jest 
bardzo istotnym elementem, który powinieneś 
posiadać przy sobie, bądź wiedzieć jak je zdobyć. 
Powiemy jakie pożywienie najlepiej spożywać a 
jakiego unikać, jak żywność wpływa na ludzkie morale. 
Pokażemy Ci również jak przyrządzać pożywienie w 
terenie. 
Ogień - z punktu widzenia pierwotnego elementu 
ludzkiego przetrwania i ochrony. Nauczysz się 
rozpalać ogień między innymi krzesiwem, metodami 
chemicznymi, za pomocą elektryczności czy oparów i 
gazów. Zobaczysz jak ratować życie za pomocą ognia 
oraz jakich materiałów używać aby wzniecić ogień już 
od pierwszej iskry.  
Leki - najistotniejszy element naszego EDC i plecaka 
ucieczkowego. Podczas zajęć zobaczysz czym się 
leczyć, jak zapobiegać chorobom oraz jak wytwarzać 
leki, pokażemy Ci również zasadę działania "super 
leku", który każdy powinien posiadać w swojej 
apteczce awaryjnej .


Psychologia - na koniec zajęć teoretyczno- 
praktycznych omówimy zagadnienia psychologii 
przetrwania. Poznasz najistotniejsze elementy 
ludzkiego zachowania i zasad postępowania w 
sytuacji zagrażającej naszemu życiu, poznasz techniki 
pozytywnego myślenia oraz zasady, które nie jednej 
osobie pomogły przetrwać.


Omówienie zagrożeń - czyli z czym możesz 
spotkać się na co dzień idąc do pracy, będąc na 
wakacjach lub kiedy smacznie śpisz.

Planowan ie - c zy l i po toczn i e mów iąc 
"przygotowani przetrwają". Zaznajomimy Cię  
z tematami takimi jak: planowanie ewakuacji  
z miejsca zamieszkania, drogi ucieczki , 
przekażemy informacje jaką literaturę czytać, z 
jakich kursów warto korzystać.

Sprzęt - zapoznasz się ze sprzętem jaki warto 
posiadać, jak w terenie można zastąpić brakujący 
sprzęt. Poruszymy temat ubrania, które warto 
posiadać i  jakiej odzieży  unikać. Poznasz zasady 
kompletowania apteczki oraz jakim środkiem 
transportu najlepiej jest się poruszać w danej 
sytuacji awaryjnej. Pokażemy Ci jak skompletować 
swoje własne EDC (ekwipunek dźwigany codziennie), 
oraz plecak ucieczkowy.

Nawigacja - poznasz techniki nawigacji  
w mieście za pomocą kompasu oraz nawigacji 
GPS, zobaczysz jakich map używać oraz jak 
przygotować własną mapę, poruszymy również 
temat budowy infrastruktury miejskiej czyli "Jak 
działa Miasto"

Schronienie - pokażemy Ci jak i gdzie szukać 
schronienia, jakiego schronienia użyć w danej 
sytuacji awaryjnej oraz jakich materiałów użyć 


Etap II Szkolenia 
ZADANIA SPECJALNE W MIEŚCIE


