ŻEGLARZ JACHTOWY
dla wszystkich osób od 14 roku życia
Terminy i ceny:
14-20.09.2020,
21-27.09.2020,
28.09.-04.10.2020
Kursy trwają od poniedziałku do niedzieli (egzamin)
Koszt kursu: 1199 zł
Patent żeglarza jachtowego, to pierwszy krok do samodzielnych rejsów. Jest
dedykowany dla osób młodszych oraz dla tych co nie mają jeszcze doświadczenia
żeglarskiego.
Po ukończeniu kursu będziesz mógł wyczarterować jacht i przeżyć wspaniałą
przygodę pływając np. po jeziorach i wodach Bałtyku.
Zajęcia prowadzone są na wodach Zatoki Gdańskiej.
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych żeglarzy do
bezpiecznego i samodzielnego prowadzenia jachtu.

Opis:
Teoretyczne i praktyczne szkolenie na morskim jachcie kabinowym przygotowujące do
egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego wydawanego przez Polski Związek Żeglarski.
Dokument uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz
jachtów do 12 metrów długości po wodach morskich w strefie do 2 m od brzegu w porze
dziennej. Umiejętności zdobyte podczas 6-dniowego kursu na patent Żeglarza
Jachtowego to podstawa do bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz zdobycie
dobrych nawyków żeglarskich. Bogaty zestaw zagadnień manewrowych pozwala
nabyć umiejętności prowadzenia jachtu pod żaglami i na silniku. Program szkolenia
teoretycznego jaki jest realizowany na kursie, pozwala bez trudu zaliczyć test
egzaminacyjny.
Egzamin na
jachtowego.
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Miejsce:
•

Sopot Marina, Baza żeglarska SOPOT34, ul. Bitwy pod Płowcami 55, Sopot

Cena:
•

1199 PLN

Miejsce szkolenia:
•

Sopot Marina, Baza żeglarska SOPOT34

Rodzaj imprezy:
•
•

kurs żeglarski
kurs Żeglarz Jachtowy / Inland Skipper

Kadra:
•

profesjonalni instruktorzy i trenerzy

WARUNKI PŁATNOŚCI
Harmonogram płatności:
•
•

zaliczka 300zł w dniu rezerwacji
reszta 2 tygodnie przed szkoleniem

materiały szkoleniowe
Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

szkolenie teoretyczne
szkolenie praktyczne
materiały szkoleniowe, podręcznik
opiekę instruktorów
skippera
opłaty portowe
paliwo

Cena nie zawiera:
• opłat egzaminacyjnych i za wydanie certyfikatów: Żeglarz Jachtowy i wydanie

legitymacji,
cena: 250zł + 50zł (125zł i 25zł do 26r. życia)
•

opłaty za kursy dodatkowe

SZKOLENIA DODATKOWE
Kurs SRC, Sternik Motorowodny, Inland Power yacht Skipper

WARUNKI
Certyfikaty i uprawnienia możliwe do uzyskania na imprezie:
•
•
•
•
•

Żeglarz Jachtowy
Inland Skipper
SRC
Sternik Motorowodny
Inland Power Yacht Skipper

Wiek uczestników:
•

ukończone 14 lat

Program szkolenia:
•

dostosowany do zakresu wymagań obowiązujących programów szkolenia

Zakwaterowanie:
•

we własny zakresie, możliwość wykupienia w naszej bazie żeglarskiej Sopot34

Wyżywienie:
•

we własny zakresie

Egzaminy:
•

w ostatnim dniu szkolenia

