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W ramach kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w dniu 13 lipca 2019 r. w 1.
Brygadzie Pancernej w Warszawie Wesołej zostaną przeprowadzone zajęcia (ćwiczenia)
okołowojskowe pod hasłem "WOJSKOWE WYZWANIE" dla osób pełnoletnich w wieku od 18
do 50 lat posiadających obywatelstwo polskie, o dobrym stanie zdrowia "chcących spędzić
jeden dzień w wojsku".

Celem tej inicjatywy jest promocja służby wojskowej i zachęcenie do wstępowania w szeregi
wojska Polskiego poprzez udział osób chętnych (spełniających wymagania regulaminowe) w
zorganizowanych na terenie jednostki wojskowej zajęciach z udzielania pomocy
przedmedycznej, podstawowych rodzajów broni strzeleckiej, nauki celowania z broni
strzeleckiej na trenażerze, rzutu granatem szkolnym, a także biegów zespołowych i
indywidualnych oraz gry strzeleckiej – paintball.

Nie jesteś żołnierzem, ale myślisz o służbie w szeregach Wojska Polskiego? Chcesz sprawdzić
swoją kondycję albo zobaczyć jak ćwiczą żołnierze w jednostkach wojskowych? Masz
ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia? Jeśli tak – to czekamy właśnie na Ciebie. Zapraszamy
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
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Zajęcia odbędą się w dniu 13 lipca 2019 r. w godzinach 10.00 – 19.00 na terenie 1.
Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej (stawiennictwo do godz. 9.45 w Klubie
1. WBPanc przy ulicy Plac Wojska Polskiego 129.

W punktach rekrutacyjnych w dniu zajęć będzie się można dowiedzieć co trzeba zrobić żeby
wstąpić do wojska i uzyskasz informacje na temat oferty edukacyjnej wojskowych uczelni
wyższych oraz najmłodszej placówki edukacyjnej, jaką jest Wojskowe Ogólnokształcące Liceum
Informatyczne w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach powinny przesłać swoje zgłoszenie do dnia 11
lipca 2019 r. na adres to.kloskowski@ron.mil.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać
telefonując na numery: 261 812 041 lub 727 015 172.

Regulamin, zasady zgłoszenia i wzór oświadczenia:
https://1bpanc.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-7/2019-07-011-zostan-zonierzem-rp-w-1-brygad
zie-pancernej/

Więcej o akcji Zostać Żołnierzem Rzeczypospolitej przeczytasz na stronach:
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
https://wkuostroleka.wp.mil.pl/pl/
wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl
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