Välkommen på Basic Safety-kurs!
Tid: 8.10-18.00 (alla dagar)
Måndag sjukvård, överlevnad tisdag, brandövningar ons-fre.
Kursavgiften samt eventuellt boende skall vara betalt innan kurs. Om ni har några frågor eller
problem med betalningen, hör av er till Sjösportskolan på 031-29 20 30
Vid de praktiska momenten i kurserna så är det bra att ha träningsoverall eller liknande.
Skyddskläder och stövlar får du låna av oss. Lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika ingår i
kursavgiften.
Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från
kursen. Full kursavgift debiteras.
Vägbeskrivning
Kommer ni med flyg till Landvetter, går direktbuss till centralstationen i Göteborg.
Därefter buss till Öckerö.
Allmänna kommunikationer från Centralstationen/Nils Ericsonterminalen.
Buss 290 avgår vardagar 07.03 mot Burö via Öckerö (bussen åker med färjan) ni kommer att vara
framme 08.00. Hållplatsen heter Öckerö färjeläge. Om ni missar denna buss, nästa går 07.23
buss nr 291 mot Fotö. Gå av på Hönö färjeläge, byt till buss nr 290 mot Burö, gå av på Öckerö
färjeläge. Ni ankommer 08.35. För övriga tider se västtrafik/reseplaneraren. Hållplatsen heter
Öckerö Hamn. Ev. taxi måste förbeställas.
Kommer ni med bil via E6, kör mot Hisingen, följ vägvisningar Hamnar/ Öckerö. Färjan över
till Hönö-Öckerö, går varje 15:e min dagtid, vardagar. På morgonen innan 8.00 vardagar var 10:e
minut. För övriga tider se Färjerederiet/Hönöleden. Färjan går till Hönö. Vid första rondellen kör
mot Öckerö/Hälsö, passera rakt igenom nästa rondell mot Hälsö, Efter rondellen första vägen till
höger, då ser du skolan uppe på berget till vänster och vårt kurshotell
OBS! Fr.o.m. 1 september 2012 gäller att kursdeltagare erhåller ett utbildningsbevis på sin
Basic Safety-kurs. Certifikat för Basic Safety söker deltagaren själv från Transportstyrelsen.
För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Var god vänd
Hotellet är obemannat efter kl 17:00 samt helger.
Ring för kod.
Innanför dörren står en lista vilket rum ni skall bo i.
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