AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI
szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

www.jachty.org

ŻEGLARZ JACHTOWY
Szkolenie stacjonarne dla dorosłych
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. Gwarantujemy
Państwu zajęcia w małych grupach szkoleniowych maksymalnie 4 osoby, praca w takim zespole zapewnia możliwość
dobrego opanowanie wiedzy i umiejętności.
Szkolenia organizujemy nad Jeziorami Bobęcińskimi, usytuowanymi w gminie Miastko, powiecie bytowskim,
województwie pomorskim.
Akwen lobeliowych jezior Bobęcińskigo Małego i Bobęcińskiego Wielkiego, położony jest na najczystszych
ekologicznie terenach naszego regionu. Ponadto J. Bobęcińskie Wielkie, posiada I-klasę czystości wody.
Program szkoleń żeglarskich jest zatwierdzany przez Okręgowy Związek Żeglarski w Słupsku. Posiadamy
zezwolenie organizatora turystyki wydane przez Wojewodę Pomorskiego nr 085
1. TERMINY SZKOLEŃ
od 26-05-2018 do 03-06-2018
od 25-08-2018 do 02-09-2018
2. ZAPEWNIAMY - cena szkolenia zawiera
a) Zakwaterowanie w domkach lub przyczepach kempingowych
b) Szkolenie praktyczne i teoretyczne zgodne z przepisami P.Z.Ż.
c) Naukę manewrowania jachtem śródlądowym
d) Sanitariaty: WC natryski.
e) Kadrę stanowią: osoby posiadające uprawnienia instruktorskie
- Możliwość wykupienia posiłków na miejscu,
lub przygotowywane we własnym zakresie do dyspozycji
kuchenka gazowa, czajnik.
3. UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ
Śpiwór, poduszkę, nieprzemakalną kurtkę, sweter, ciepłą bieliznę, kalosze,
obuwie na miękkiej podeszwie (min 2 pary), ciepłą czapkę i czapkę przeciwsłoneczną.
4. UMIEJĘTNOŚĆ PŁYWANIA
Od kandydata wymagana jest umiejętność pływania (karta pływacka jest nieobowiązkowa).
5. DOJAZD
Indywidualny. Uwaga - Jeżeli będziecie Państwo podróżować pociągiem, możemy Was odebrać ze stacji Kawcze.
(prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o godzinie przyjazdu do miejscowości Kawcze).
7. KOSZT

890zł. – 9 dni

8. WYŻSZY STANDARD ZAKWATEROWANIA
W cenę kursu jest wliczone zakwaterowanie w domkach campingowych (jedna osoba w domku). Za dodatkową
opłatą możemy Państwu zaproponować zakwaterowania na terenie ośrodka w budynku murowanym w pokojach
z łazienkami lub w gospodarstwie agroturystycznym oddalonym 3,8km od przystani. Szczegóły dotyczące noclegu
znajdziecie Państwo na naszej stronie www.jachty.org w bocznym menu w zakładce Ośrodek Bobięcino, Przystań
jachtowa.
9. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ŻEGLARSKICH
Uczestników kursu przygotowujemy 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 – 02 sierpień 2018
V – 02 wrzesień 2018
II – 11 lipiec 2018
IV – 22 sierpień 2018

ADKONIS – Szkoła Żeglarska
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