EHBO workshop
kinderen aan boord en rondom water

Bedankt voor je bestelling!

Kadobon

Je krijgt 10% korting als je tijdens het bestelproces de kortingscode
KWB10 invult* De bon hiernaast kun je kado geven aan een vriend(in)!

Je krijgt 10% korting op je bestelling bij Kids Watersport a
het afrekenen de kortingskode KWK10* invult.

Varen met kinderen is leuk. Als het dan een keer misgaat is het goed om te weten
wat
je kunt doen. Op het water is professionele hulp vaak
niet direct voorhanden
Veel plezier!
Veel plezier!
en in dit soort situaties is het belangrijk dat je zelf eerst hulp kunt verlenen.
Kids Watersport en Safety First bieden een cursus eerste hulp aan gericht op
kinderen aan boord en rondom het water.

Levensreddende handelingen
Tijdens de workshop word je op een praktische manier wegwijs gemaakt in het
verlenen van eerste hulp aan kinderen. Want wat doe je als een kind in het water
is gevallen en buiten bewustzijn is? Verder behandelen we o.a. wondverzorging,
* kijk voor de voorwaarden op
www.kidswatersport.nl bij
klantenservice verstuiking en* kijk
voor de voorwaarden
www.kidswatersport.nl
oververhitting,
onderkoeling,
kneuzing,
zeeziekte.
Er isopook
aandachtbij klantense
voor veiligheid aan boord, zoals reddingsvesten maar ook communicatiemiddelen.
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Reanimatie
Een belangrijk onderdeel van de cursus is leren reanimeren. Er wordt uitgebreid
aandacht besteed aan het oefenen van de reanimatievaardigheden en het opheffen
van een obstructie van de luchtweg door een vreemd voorwerp. Na afloop van de
cursus weet je precies wat je moet doen en krijg je het Certificaat European Resuscitation Council / Nederlandse Reanimatie Raad.
Data en tijden
Iedere workshop begint om 09.30 uur en eindigt om 15.00 uur. Je kunt kiezen voor
zaterdag 2 februari of zaterdag 9 februari 2013. De workshop is inclusief lunch.
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 60,00. Dit is inclusief materiaal, reanimatie
certificaat, koffie/thee en lunch.
Lokatie
De workshop wordt gehouden bij Dekker Watersport, Pieter Ghijsenlaan 4, 1506 PV
in Zaandam. Dekker Watersport is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar via de
snelweg A7, A8 en A10 (parkeren is gratis).
Aanmelden
Aanmelden voor de workshop kan via info@kidswatersport.nl. Wil je meer weten
of heb je vragen? Je kunt mailen of bellen op 075-6153832.
Voor watersportverenigingen- en clubs
Vind je het leuk om voor de leden van je watersportvereniging- of club op lokatie
een EHBO cursus te organiseren? Neem hiervoor contact op met Ellen Groenveld
van Kids Watersport via ellen@kidswatersport.nl of 075-6153832.
www.kidswatersport.nl

www.safetyfirstkapelle.nl

