AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI
szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

ŻEGLARZ JACHTOWY

–

www.jachty.org

Szkolenie indywidualne

Szkolenia organizujemy dla osób nie mających dotychczas żadnej styczności z żeglarstwem, jak i dla tych, którzy
posiadają pewne doświadczenie żeglarskie, a swoje umiejętności chcieliby doskonalić i poszerzać.
Szkolenia organizujemy nad Jeziorami Bobęcińskimi, usytuowanymi w gminie Miastko, powiecie bytowskim,
województwie pomorskim.
Jak długo będzie trwało szkolenie zależy od Państwa potrzeb i umiejętności. Jeżeli będziecie chcieli Państwo
po kursie podejść do egzaminu i uzyskać patent żeglarza jachtowego musicie opanować minimum programowe
Polskiego Związku Żeglarskiego.
1. TERMINY SZKOLEŃ – według Państwa życzenia
2. ZAPEWNIAMY (cena szkolenia zawiera)
a) Szkolenie praktyczne i teoretyczne zgodne z przepisami P.Z.Ż.
b) Naukę manewrowania wybranym jachtem śródlądowym
c) Kadrę stanowią: osoby posiadające uprawnienia instruktorskie.
d) Podczas zajęć cały jacht tylko do Państwa dyspozycji
(na jacht możecie Państwo zabrać osoby towarzyszące.
Na jachcie max 3os + instruktor)
3. UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ
Nieprzemakalną kurtkę, sweter, ciepłą bieliznę, obuwie na miękkiej
podeszwie, ciepłą czapkę i czapkę z daszkiem odzież na zmianę
na wypadek zmoczenia podczas zajęć na wodzie.
6. KOSZT SZKOLENIA (w zależności od wybranego jachtu)
Jacht śródlądowy „Omega” – 220zł/dzień*
Jacht śródlądowy „Mors” – 270zł/dzień*
*) dzień od godz. 10 do 18
*) przy wykupieniu 5 dni lub więcej rabat 10%

7. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Wyżywienie i zakwaterowanie postaramy się dopasować do państwa potrzeb. Prosimy o uzgodnienie formy tych
świadczeń przy zgłoszeniu.

8. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ŻEGLARSKICH
Uczestników kursu możemy przygotować do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego. Patent żeglarza
jachtowego, w świetle nowych przepisów, uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych po wodach
śródlądowych oraz jachtów żaglowych do 12m długości kadłuba po morskich wodach wewnętrznych oraz
pozostałych wodach morskich w strefie 2Mm od brzegu w porze dziennej.
W sezonie 2018, na stopień żeglarza jachtowego PZŻ, egzaminy w naszym ośrodku odbędą się w następujących
terminach:
I – 03 czerwiec 2018
III – 01 sierpień 2018
V – 02 wrzesień 2018
II – 11 lipiec 2018
IV – 22 sierpień 2018

ADKONIS – Szkoła Żeglarska

Bobięcino 8, 77-200 Miastko email: biuro@jachty.org; tel. 059 858-31-36; 503-87-55-36; fax 059 84-00-344

