TCPDF and FPDI

Bardzo intensywny tygodniowy kurs żeglarski na Mazurach.
Realizujemy program Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) na patent "Żeglarza Jachtowego" oraz
Międzynarodowy program ISSA.
Dodatkowo podczas naszego kursu uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności potrzebne na Mazurach :
kładzenie masztu, podstawowy serwis silnika, geografia akwenu Mazur
CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
Zapraszamy do wcześniejszej nauki teorii za pomocą naszego multimedialnego kursu w formie profesjonalnej
prezentacji , oraz dostępnej i rekomendowanej literatury już wcześniej. Oczywiście podczas kursy prowadzimy
również wykłady, jednak z uwagi na krótki czas i bardzo intensywny charakter kursy zachęcamy do
samodzielnego opanowania teorii przed kursem praktycznym na wodzie.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Zajęcia zaczynamy w każdą niedzielę w naszej bazie w Giżycku. Zakwaterowanie uczestników od godziny 13 na
jachtach . Do piątku wieczorem przez cały dzień prowadzimy bardzo intensywne szkolenie praktyczne na wodzie.
Wykłady teoretyczne prowadzimy podczas żeglugi i manewrów, jak również w godzinach wieczornych i
popołudniowych na lądzie w formie wykładów.

Egzamin :
Egzaminy są przeprowadzane przez egzaminatorów Polskiego Związku żeglarskiego w każdą Sobotę.
Koszt egzaminu i wydania patentu wynosi 250 zł. , dla osób do 26 roku życia 50% zniżki
Uprawnienia żeglarza jachtowego - prowadzenie po wodach śródlądowych wszystkich jednostek żaglowych bez
ograniczeń oraz prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości
całkowitej kadłuba do 8,5 m, po wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby, które
nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej
patent żeglarza jachtowego lub wyższy.
PROFESJONALIZM
Nasza kadra to zawodowi instruktorzy żeglarstwa oraz sternicy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach
żeglarskich. Szczególnie dbamy o wysoką jakość Szkolenia, miła i kulturalna atmosferę wśród naszych
kursantów. Stale podnosimy nasze kwalifikacje podczas szkoleń wewnętrznych, Naszą flotę stanowię
sprawdzone i nowoczesne jachty
CENA ZAWIERA
Udział w rpełnym kursie
Materiały szkoleniowe ( udostepniona prezentacja multimedialna)
6 Noclegów na nowoczesnych i bezpiecznych jachtach typu, Tango 780 Sport , Antila, Joker, Twister,
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Sasanka lub w tej samej klasie, które wyposażone są w segment kuchenny, tzw. kambuz.
Istnieje możliwość dodatkowego noclegu na jachcie przed rejsem lub po zakończeniu
Paliwo do silnika w ilości 2 pełnych baków
Opiekę doświadczonego sternika- instruktora
Naukę żeglowania
Śpiewnik żeglarski
Doskonałą zabawę

CENA NIE ZAWIERA
Dojazdu
Wyżywienia ( w tym załoga gwarantuje wyżywienie dla sternika )
Opłat portowych ( z wspólnej kasy jachtowej w zależności od portu około 3 zł/ dzień os)
Dodatkowego paliwa do silnika ( o ile będzie potrzebne - gwarantujemy 2 pełne baki )
Opłaty za egzamin
INFORMACJE TECHNICZNE
DOKUMENTY DO POBRANIA
CO ZABRAĆ NA REJS?
TRASA REJSU
BEZPIECZEŃSTWO
NASZA BAZA . POCZĄTEK REJSU
NAJCZESTSZE PYTANIA
SPIEWNIKK ŻEGLARSKI W PREZENCIE

Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu szkolenia żeglarskiego ISSA
Inland skipper – sternik śródlądowy
Mimo, iż w Polsce na jachty o długości do 7,5 m nie wymagane są żadne uprawienia, a tych jachtów jest u nas
najwięcej, to my jednak zachęcamy do zdobywania praktycznej wiedzy żeglarskiej potwierdzonej naszym
certyfikatem honorowanym w krajach Uni Europejskiej . Koszt wydania cerfikatu i egzamin 300 zł.
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