
Zdobądź z nami 

odznakę spadochronową  SSSO!

INFORMACJA 
dla Dyrekcji i Nauczycieli –

opiekunów Klas Mundurowych. 



Szanowni Państwo!

Redakcja Ogólnopolskiego Magazynu Zawodowców 

"OCHRONIARZ"  wraz z Centrum Szkolenia 

Spadochronowego Służb Mundurowych SSSO, od 

2002  roku organizuje jedyne w Polsce masowe 

szkolenia spadochronowo – integracyjne o 

charakterze militarnym,  podczas których 

wykonując samodzielny skok, można zdobyć 

prestiżową  i unikatową w skali kraju odznakę 

spadochronową dedykowaną służbom 

mundurowym. 
. 



Z uwagi na to, że od czterech  lat notujemy, 

stale zwiększającą się liczbę, 

uczestniczących  w naszych szkoleniach 

uczniów klas o profilach mundurowych, 

postanowiliśmy, wychodząc im naprzeciw,  

wystąpić z ofertą  skierowaną bezpośrednio 

do szkół, które  według  informacji podanych

na swoich stronach internetowych,  

uruchomiły u siebie klasy o profilu 

mundurowym.. 



Zapraszamy na nasze   szkolenia 

spadochronowe wszystkie zainteresowane 

tym  rodzajem aktywności szkoły lub klasy 

mundurowe. Przy grupach min. 20 osób, 

możemy zorganizować osobne szkolenie  

tylko dla wybranej  grupy uczniów, jako tzw. 

„edycję specjalną”. Wszelkie niezbędne 

informacje brzegowe znajdziecie  Państwo 

na naszych stronach internetowych 

www.ssso.strefa.pl w dziale „warunki 

uczestnictwa”, lub :”edycje specjalne”. 



Edycje Specjalne organizujemy jako 

przedsięwzięcia dodatkowe, dwa razy w roku, 

co stanowi uzupełnienie dwóch  niezmiennie  

stałych terminowo  imprez SSSO, 

realizowanych przez nas cyklicznie od 14  lat  

na początku  maja i pod koniec września. 

Edycje specjalne są  ukierunkowane na  

osobne grupy zawodowo – organizacyjne (np. 

uczniowie szkoły o profilu mundurowym, 

harcerze, funkcjonariusze służby więziennej, 

pracownicy wybranej agencji ochrony). 



Szkolenia  SSSO, od początku są prowadzone 

przez tą samą, profesjonalną kadrę 

instruktorów spadochronowych klasy 

mistrzowskiej, rekrutowaną spośród byłych 

żołnierzy wojsk powietrznodesantowych, 

posiadających olbrzymie i długoletnie 

doświadczenie w szkoleniu dużych grup 

skoczków spadochronowych i organizacji 

desantowania. Gwarantuje to zarówno 

wysoki poziom merytoryczny naszych 

szkoleń  jak i pełne bezpieczeństwo 

uczestników kursów. 



Na koniec kursu każdy uczestnik, po wykonanym samodzielnie skoku, 

otrzymuje metalową (numerowaną) odznakę SSSO ,  naszywkę oraz  

legitymację i certyfikat potwierdzający prawo do ich noszenia. 

Serdecznie  zapraszamy.!

Więcej informacji na naszej stronie:

www.ssso.strefa.pl 
501 412 410



www.ssso.strefa.pl














