Regulamin Harcerskiego Kursu Żeglarskiego
organizowanego przez Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta
ŻEGLUJ!

Część I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem kursu na stopień Żeglarza Jachtowego jest Hufiec ZHP Kraków –
Nowa Huta.
2. Przełożonym wszystkich uczestników kursu oraz instruktorów jest Komendant
Kursu mianowany przez Komendanta Hufca ZHP Kraków Nowa Huta.
3. W przypadku nieobecności KKŻ na zajęciach funkcję KKŻ pełni wyznaczony przez
niego Instruktor.
4. Minimalna ilość uczestników kursu 5 osób. Maksymalna ilość uczestników kursu
20 osób. Pierwszeństwo udziału w kursie mają członkowie Hufca ZHP Kraków –
Nowa Huta.

Część II
Warunki uczestnictwa w kursie
Warunki uczestnictwa w kursie:
1. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, zawierającego deklarację uczestnika
o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem Kursu Żeglarskiego, jego akceptacji
i obowiązania do jego przestrzegania.
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2. W przypadku niepełnoletnich uczestników dostarczenie pisemnej zgody na
uczestnictwo w kursie podpisanej przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.
3. Wpłata na konto Hufca ZHP opłaty za udział w kursie w wysokości 300,00 pln
(trzysta pln 00/100).
Konto: Bank BGŻ BNP Paribas nr 08 1750 0012 0000 0000 3265 2875
Tytułem – opłata za udział w Kursie na Stopień Żeglarza Jachtowego – imię
i nazwisko uczestnika.
4. Wypełnienie i dostarczenie do Organizatorów wypełnionego i podpisanego:
Oświadczenia Uczestnika. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
i podpisy Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestnika.
5. Akceptacja udziału w kursie w formie otrzymania mailowej wiadomości od
Komendy Kursu „Żegluj”.
6. Warunki rezygnacji:
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie możliwy jest zwrot opłaty:
- w czasie trwania części teoretycznej – zwrot kosztów pomniejszony o koszt
materiałów szkoleniowych, wyprawki
- w czasie trwania części praktycznej – brak możliwości zwrotu kosztów

Część III
Zasady uczestnictwa w kursie
1. Komenda Kursu
zobowiązuje się do przeszkolenia uczestników
kursu żeglarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wiedzy
i umiejętności wymaganych na patent żeglarza jachtowego.
2. Do zrealizowania zadania z pkt. 1 Komenda Kursu zapewnia;
a/ przeprowadzenie zajęć teoretycznych, z poszczególnych dziedzin wiedzy
żeglarskiej.
b/ przeprowadzenie zajęć praktycznych na jachtach.
c/ odpowiednio
instruktorską.

przygotowaną

i

posiadającą

d/ odpowiednio przygotowaną salę wykładową.
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stosowne

uprawnienia

kadrę

e/ odpowiedni sprzęt do zajęć praktycznych - jachty żaglowe, spełniające
wymagania przepisów szkoleniowych, będące w odpowiednim stanie technicznym.
f/ materiały szkoleniowe.
3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu,
zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
kultury oraz etyki i etykiety żeglarskiej.
4. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych
i praktycznych.
5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń
i instrukcji udzielanych przez Komendę Kursu lub Instruktora prowadzącego
zajęcia.
6. Uczestnicy kursu zobowiązani są nosić kamizelkę ratunkową, podczas zajęć
praktycznych na jachtach, w każdych warunkach pogodowych.
7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obiektów, na
których odbywa się szkolenie.
8. Spożywanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych
podobnie działających środków w trakcie zajęć szkoleniowych jest surowo
zabronione.
9. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym
zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.
10. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają od momentu ogłoszenia początku zajęć
przez prowadzącego je lub instruktora do chwili ogłoszenia końca zajęć przez KWŻ
lub instruktora prowadzącego.
11. W przypadku niebezpiecznych lub niewystarczających (zbyt mocny wiatr, brak
wiatru) warunków pogodowych Komenda Kursu może odwołać zajęcia praktyczne
danego dnia.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie
uczestnika kursu w czasie trwania zajęć.
13. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Komendą za wszelkie szkody wynikłe
z niestosowania się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie (celowe
działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego
uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione
w wyznaczonym terminie.
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Część IV
Warunki ukończenia kursu
1. Udział we wszystkich zajęciach teoretycznych. W przypadku nieobecności
sposób uzupełnienia wiadomości ustalany jest indywidualnie z Komendą Kursu
2. Udział w zajęciach praktycznych.
3. Uzyskanie pozytywnej opinii od Komendy Kursu w zakresie opanowania
wymaganej wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności
praktycznych pozwalających na przystąpienie do egzaminu na stopień Żeglarza
Jachtowego.

Część V
Harmonogram zajęć
1. Zajęcia teoretyczne obywają się w czwartki od godz. 19:00 do godz. 21.30,
począwszy od 21.02.2019 do 04.04.2019 r., w siedzibie Hufca ZHP Kraków - Nowa
Huta przy ul. Kaczeńcowej 7.
2. Zajęcia praktyczne odbywają się na Zalewie Bagry w Krakowie w soboty,
niedziele i inne dni wolne od pracy, od godz. 09.00 do godz. 13:00 lub 13:00 do
godz. 17:00, począwszy od 06.04.2019 do 23.06.2019 r. Zajęcia praktyczne
odbywają się w grupach (Ilość załóg od 2 do 4, ilość uczestników w załodze od 3 do
5, instruktor dla każdej).
3. W ramach zajęć praktycznych odbędzie się wyjazdowy weekend szkoleniowy,
termin i miejsce zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji na kurs.
3. Komenda Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminów zajęć
teoretycznych i praktycznych oraz do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym
odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu.

Część VI
Bezpieczeństwo w czasie zajęć szkoleniowych
Organizator zapewnia:
1. Wymagane przepisami środki ratunkowe w czasie zajęć praktycznych.
2. Ubezpieczenie OC instruktorów.
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3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników kursu
poza czasem zajęć szkoleniowych, w tym na czas dojazdu na zajęcia i powrotu
z zajęć.

Część VII
Terminy
1. Czas trwania kursu : 21.02-23.06.2019:
- zajęcia praktyczne 21.02-04.04.2019 r.
- zajęcia praktyczne 06.04-23.06.2019 r.
2. Zgłoszenia na kurs 20.01 – 10.02.2019 r.
3. Potwierdzenie zakwalifikowania uczestników na kurs 11.02.2019 r.
4. Opłata za udział w kursie do dnia 17.02.2019 r.
5. Dyżur informacyjny 30.01.2019 r. godz. 18-20.00, Ul. Kaczeńcowa 7, Kraków

Część VIII
Opłaty
1. Opłata za udział w kursie wynosi 300,00 pln (słownie : trzysta 00/100 pln)
2. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia:
- zajęcia teoretyczne
- zajęcia praktyczne
- materiały szkoleniowe
- dyplom ukończenia kursu
- wyprawka kursanta
- udział w szkoleniu weekendowym (1 nocleg, zajęcia praktyczne)*
3. Opłaty nie obejmują kosztu egzaminu i wydania patentu.
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Postanowienia końcowe
1. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego
regulaminu przez uczestnika kursu, Komenda Kursu ma prawo usunąć
dyscyplinarnie kursanta z listy uczestników kursu, bez zwrotu kosztów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych
od Organizatora
(np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji
gwarantowany jest pełny zwrot wpłaty.
4. Uczestnicy Kursu indywidualnie przystępują do egzaminu na Stopień Żeglarza
Jachtowego.

*udział w weekendowym wyjeździe szkoleniowym jest zapewniony bez dodatkowych kosztów dla
członków ZHP Hufca Kraków –Nowa Huta

6

