Informacja rodziców o dziecku:
Dziecko jest uczulone: tak, nie* (jeśli tak podać rodzaj pokarmu lub nazwę leku)
…………………………………………………………….………………………………………………
Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
rejsu/szkolenia żeglarskiego/motorowodnego): ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………….…………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

* - niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego
syna/córki) dla potrzeb niezbędnych z organizacją rejsu/szkolenia żeglarskiego (w tym: dla
celów ubezpieczenia, rezerwacji miejsca w pociągu itp.) zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883.

YACHT KLUB POLSKI BIELSKO
43-300 Bielsko-Biała ul. Szkolna 15
Biuro czynne: w sezonie: poniedz.-piątek 800–1500 (wtorek do 1600),
poza sezonem: poniedziałek-czwartek 800–1500
tel. 33/ 816-62-25, 33/ 812-44-26, 33/ 812-46-86

www.ykpb.pl

Konto: 06 1050 1070 1000 0001 0004 2506
(konto właściwe do wpłat za kursy i rejsy)

.

ZAPRASZAMY

…………………………………………………….…………………
Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego)

NA REJSY,
Warunkiem uczestnictwa w rejsie/szkoleniu jest:
 ukończony 12 rok życia,
 poddanie się sprawdzianowi pływackiemu/oświadczenie o umiejętności pływania,
 oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zezwalające na uprawianie
w pracach bosmańskich i porządkowych.

Ponadto warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego jest:
 ukończony 14 rok życia,
 wniesienie opłat za egzamin: ulgowa 125 zł, (pełna 250 zł),
 zgoda rodziców na przystąpienie do egzaminu (dotyczy nieletnich),
 oświadczenie o umiejętności pływania – dla niepełnoletnich podpisane przez
rodziców (opiekunów prawnych).
Opłata za wydanie patentu w wysokości: ulgowej 25 zł (pełnej 50 zł) wnoszona jest bezpośrednio
do Polskiego Związku Żeglarskiego (informacja na www.pya.org.pl).
Istnieje możliwość uzyskania książeczki żeglarskiej w cenie 30 zł (ulgowej), 40 zł (pełnej).
Do książeczki potrzebne jest zdjęcie formatu legitymacyjnego.
Ulgowa: opłata ulgowa dotyczy uczącej się młodzieży do ukończenia 26. roku życia.
Co zabrać na rejs na Mazurach?
Na rejs koniecznie należy zabrać: dowód tożsamości, śpiwór, dres, ciepłą odzież, kurtkę, czapkę,
rękawice robocze (nieobowiązkowo), przybory toaletowe, latarkę, notatnik, długopis, podręczniki
żeglarskie (opcjonalnie), obuwie tylko na miękkiej podeszwie (w tym jedna para nieprzemakalna).
Rezygnacja ze szkolenia jak i nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
powoduje niezaliczenie kursu i nie uprawnia do zwrotu wniesionych opłat.

Więcej informacji na naszej stronie www.ykpb.pl

KURSY,

ŻEGLARSKIE

I

SZKOLENIA

MOTOROWODNE

Jeśli chcesz zdobyć

żeglarstwa/motorowodniactwa (dotyczy nieletnich),

 przestrzeganie regulaminu kursu/rejsu oraz uczestnictwo w szkoleniu żeglarskim jak również

biuro@ykpb.pl

patent żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego
zapraszamy na kursy i rejsy organizowane w naszych ośrodkach :
TRESNA
nad Jeziorem Żywieckim

KOZIN
na Wielkich Jeziorach Mazurskich

Szkolenia żeglarskie prowadzimy już od 1979 r.
Dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą instruktorów i wychowawców
Posiadamy własny, różnorodny sprzęt pływający
Szkolimy na jachtach kabinowych i otwartopokładowych różnych typów
Wszystkie kursy kończymy egzaminami. YKPB jest podmiotem uprawnionym
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów.
Wystawiamy faktury niezbędne do uzyskania dofinansowania z zakładu pracy
Działalność szkoleniowa wspierana jest ze środków budżetowych Gminy Bielsko-Biała

N a r e j s y i k u r s y z a p r a s z a m y o s o b y, k t ó r e u k o ń c z y ł y 1 2 l a t .
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończony 14 rok życia.

Młodzieżowe rejsy wędrowne żeglarskie szkoleniowo-rekreacyjne
w Kozinie - Wielkie Jeziora Mazurskie
Turnus

K1
K2
K3
K4

Rozpoczęcie rejsu

Zakończenie rejsu

29.06.2015 (poniedziałek)
11.07.2015 (sobota)
23.07.2015 (czwartek)
04.08.2015 (wtorek)

1.

Cena w zł

11.07.2015 (sobota)
23.07.2015 (czwartek)
04.08.2015 (wtorek)
17.08.2015 (poniedz.)

REGULAMIN REJSU ŻEGLARSKIEGO

1.400
1.400
1.200
1.200

2.
3.
4.

Planowany wyjazd pociągiem z Bielsko-Biała o godz. 7:22 – uwaga! plan wyjazdu oparty o rozkład
jazdy z marca 2015 r. - może ulec zmianie w wyniku korekty rozkładu.
Możliwość przyjazdu i wyjazdu we własnym zakresie.

Uczestnikom rejsów mazurskich w latach: 2012-2014 przysługuje zniżka w wysokości 100 zł.
Osoby, które będą na dwóch lub więcej turnusach – 100 zł zniżki.
Dla grup od 9 osób – możliwość negocjacji cen.
Zniżki nie kumulują się.

5.
6.

7.
8.

Rejsy prowadzone są na jachtach kabinowych z możliwością szkolenia na patent żeglarza jachtowego.

9.

Koszt rejsu obejmuje: wyżywienie, nocleg na jachcie (wymagany śpiwór), ubezpieczenie NNW, opiekę
instruktorską, wykłady teoretyczne, zajęcia treningowe na wodzie, przygotowanie do egzaminu.

10.

Kursy i rejsy żeglarskie w TRESNEJ - Jezioro Żywieckie
Typ kursu

Rozpoczęcie kursu

Weekendowy W1
Weekendowy W2
Weekendowy W3
Stacjonarny T1
Stacjonarny T2

3.05.2015 godz. 1200 niedziela
5.07.2015 godz. 1200 niedziela
30.08.2015 godz. 1200 niedziela
6.07.2015
3.08.2015

godz. 1200 poniedziałek
godz. 1200 poniedziałek

Zakończenie kursu

12.

Cena w zł

6.06.2015
8.08.2015
3.10.2015

700
700
700

17.07.2015
14.08.2015

700
700

Dla osób uczestniczących w kursach nad Jeziorem Żywieckim istnieje możliwość codziennego dojazdu
lub zakwaterowania na terenie ośrodka oraz korzystania z wyżywienia w tawernie na terenie przystani.
Wszystkie kursy, rejsy kończą się egzaminem na patent żeglarza jachtowego.
Kursy na patent sternika motorowodnego
Typ kursu

Motorowodny
Motorowodny
Motorowodny
Motorowodny
Motorowodny
Motorowodny

Rozpoczęcie kursu

M1
M2
M3
M4
M5
M6

25.04.2015 godz. 1200 sobota
30.05.2015 godz. 1200 sobota
27.06.2015 godz. 1200 sobota
25.07.2015 godz. 1200 sobota
29.08.2015 godz. 1200 sobota
26.09.2015 godz. 1200 sobota

Zakończenie kursu

2.05.2015
6.06.2015
4.07.2015
1.08.2015
5.09.2015
3.10.2015

11.

Cena w zł

500*
500*
500*
500*
500*
500*

13.

14.

Zadaniem rejsu żeglarskiego jest szkolenie uczestników zgodnie z przepisami prawa polskiego
oraz wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego.
Przełożonym całego rejsu żeglarskiego jest Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ).
Uprawnienia osób pełniących funkcje w szkoleniu żeglarskim opierają się na zasadach dyscypliny
pokładowej zgodnie z odnośnymi przepisami PZŻ.
Uczestnicy rejsu zorganizowani są w wachty, których liczebność i stan osobowy ustala KWŻ.
Wachtami kierują instruktorzy.
Życie rejsu regulowane jest "Rozkazem dziennym".
Członków rejsu obowiązuje ścisłe przestrzeganie zarządzeń i regulaminów rejsu.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są do stałego udziału we wszystkich programowych zajęciach
oraz pełnienia służb jak również wykonywania poleceń przełożonych.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury
i etyki żeglarskiej stosowanymi w Yacht Klubie Polski Bielsko.
Picie alkoholu lub używanie środków o podobnym działaniu w czasie rejsu jest zabronione i może
skutkować wydaleniem z rejsu bez prawa do ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
Każdy uczestnik rejsu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w rejsie bez prawa
do roszczeń z tego tytułu.
Za celowo spowodowane uszkodzenia czy stratę wyposażenia odpowiadają materialnie uczestnicy
przed kierownictwem rejsu.
Skargi, życzenia i zażalenia uczestnicy rejsu składają przez instruktorów do KWŻ.
Od decyzji i poleceń KWŻ i instruktora przysługuje prawo odwołania do Zarządu Yacht Klubu
Polski Bielsko pod warunkiem ich wypełnienia.
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników bez względu na wiek i rodzaj szkolenia.

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu przyjmuję do stosowania.

……………………………………………………………….……………
data, imię nazwisko oraz podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego)

……………………………………………………………
imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)
………………………………………………………
adres zamieszkania, kod pocztowy

……………………………….….
nr telefonu

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/-a zezwalam mojej córce/mojemu synowi (imię, nazwisko dziecka)
……………………………………………. urodzonemu/-ej dn. .……….……... w ……………………….…
na uprawianie żeglarstwa/sportów motorowodnych i ponoszę z tego tytułu pełną odpowiedzialność
za celowo spowodowane straty, uszkodzenia itp.

* - w cenie podręcznik

Jak zapisać się na rejs/kurs?
 przesłanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, nr telefonu,
e-mail) – dane można podać poprzez formularz on-line na www.ykpb.pl lub mailem lub
telefonicznie lub osobiście w biurze Klubu (informacja o pracy biura w nagłówku),
 określenie terminu i miejsca szkolenia;
 wniesienie zaliczki w wysokości: 150 zł (rejsy Mazury), 100 zł (kursy Jez. Żywieckie)
przelewem lub gotówką (dane w nagłówku).

…………………………….…………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego syna/córki (imię, nazwisko)
…………………………………………………. z rejsu żeglarskiego.
…………………………………….…………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

