Новобранцю
ЧАСТІ ПИТАННЯ:
Як потрапити на курс?
Слідкуйте за повідомленнями на нашому сайті!
Вартість навчання?
Безкоштовно.
Які вимоги до кандидатів?
Вимоги до кандидатів:
1. Українське громадянство і відсутність громадянства інших
країн.
2. Відсутність судимості (в тому числі погашеної).
3. Відсутність обмежень по здоров’ю на заняття інтенсивною
фізичною активністю.
Умови членства в Організації?
Визнання статуту Організаціїї та її цінностей, відповідність
Вимогам до кандидатів, що подано вище..
Програма курсу?
Спеціальна тактична підготовка, стрілкова підготовка (тактична
стрільба), парашутно-десантна підготовка.
Графік занять?
Спеціальні дисципліни (теорія) — середа (вечір).
Тактична підготовка (практика) — субота 7:00 — 16:00.
Робота в лазерному тирі (будь-який день на вибір, ранок або
вечір)
Яка тривалість курсу?
3 заняття – ознайомчий курс
1 рік — базовий курс
3 роки — повний курс
Місце проведення занять?
Полігони та аеродроми на території Київської області та м.

Києва.
Хто викладає?
Штатні інструктори ЦСпТП «БІЛИЙ ВОВК», кадрові військові та
практикуючі медики, психологи.
Яке оснащення потрібно мати для проходження курсу?
1. Для проходження ознайомчого курсу потрібно мати балістичні
окуляри і комплект зручного одягу (забруднення і пошкодження
одягу під час наших тренувань – річ звичайна). Краще, якщо це
буде не новий одяг. Жодних обмежень, лише потрібно, щоб одяг
був закритим.
2. Для проходження початкового і повного курсів навчання
курсант має використовувати уніформу і тактичне обладнання
встановленого зразка.
Чи надаєти ви макети зброї для тренувань, чи є можливість
орендувати?
Ні не надаємо. Можливості арендувати у нас немає.
Які обмеження по віку та стану здоров’я?
Обмеження за віком: не молодші 18 років.
Обмеження за станом здоров’я:
1. Вади опорно-рухового апарату.
2. Вади серцево-судинної системи.
3. Проблеми з психікою.
У всіх інших випадках: якщо курсант має фізичні показники
гірші за прийняті в ЦСпТП «БІЛИЙ ВОВК» його буде розподілено в
відповідну групу до людей подібних йому за віком або станом
здоров’я.
Я не отримав видповіді від ЦСпТП «Білий Вовк», що робити?
Якщо ви не отримали відповіді на запит протягом 2-х днів,
будь-ласка, продублюйте своє повідомлення.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ КАНДИДАТА З ЦСпТП «БІЛИЙ ВОВК» ДЛЯ
ВІДВІДУВАННЯ ОЗНАЙОМЧОГО КУРСУ:

1. Заповніть анкету-заявку на навчання:
Анкета-заява для тренування
Вашу контактну інформацію буде передано в наш Навчальний
відділ. Після цього, протягом 2-х днів Вам буде надіслано
пакет документів, які буде необхідно підготувати.
2. Надішліть заповнений пакет документів на зворотню адресу
електронної пошти.
3. За результатами розгляду Ваших документів, Навчальний
відділ Центру поінформує Вас про своє рішення. В разі
прийняття позитивного рішення Ви отримаєте запрошення на
тренування (час, місце, екіпіровка). Контактуйте з командиром
Вашого навчального підрозділу (контактну інформацію буде
указано в запрошенні) і підтвердіть свою участь в тренуванні
(на перше тренування необхідно принести документ, що посвідчує
особу та підготовлений пакет документів). У разі неможливості
з’явитися на тренування попередьте про це командира
навчального підрозділу та узгодьте зручну для Вас дату першого
тренування.
Для додаткових питань, прохання контактувати за допомогою
елетронної пошти – info@vovk.org.ua.
В разі нагальної потреби телефон для довідок: +380 98
859-8122

