KOMUNIKAT Nr 1/09 z dnia 14.01.2009 r. OKRĘGOWEJ KOMISJI SZKOLENIA
w sprawie organizacji szkolenia i egzaminów
na stopień sternika jachtowego i młodszego instruktora Ŝeglarstwa PZś
I. Sternik jachtowy.
Okręgowa Komisja Szkolenia Pilskiego OZś uprzejmie zawiadamia, Ŝe w br. planowane jest
przeprowadzenie - dla zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji - szkolenia
zakończonego egzaminem na stopień sternika jachtowego wg. wymogów określonych w
przepisach opublikowanych m.in. na stronie internetowej www.pyaszkolenia.org.pl
A. Rejs szkoleniowy, uzupełniający staŜ pełnomorski na s/y Śniadecki.
Osoby, którym brakuje kilkudziesięciu godzin do staŜu pełnomorskiego ( tj. do min.200
godz.) mogą skorzystać z oferty udziału w rejsie uzupełniającym staŜ i połączonym z
intensywnym szkoleniem wg. programu na stopień sternika jachtowego.
Termin : 19 – 24.05.2009r.
Pl. trasa : Gdańsk Górki Zach. – porty polskie otwartego morza – Gdańsk Górki Zachodnie
Podstawowe warunki kwalifikacji – ukończenie 18 lat (do 20.08.br.) patent Ŝeglarza jacht,
posiadanie staŜu min.120 godz. potwierdzonego tzw. ,,opiniami z rejsu”
Pozostałe warunki uczestnictwa w rejsie: pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na rejs
posiadać będą osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu praktycznego, który poprzedzony
zostanie kursem manewrowym w II połowie sierpnia br. na jachcie s/y Unia
Skipper prowadzący rejs: Kol. Klemens Grzegorski tel.0672132433,505 232 107, e-mail:
klemens.grzegorski@vp.pl.
Zgłoszenia uczestnictwa w rejsie:
- wstępne do 31.01.2009 r.- z podaniem nr.tel. kontaktowego, ilości godz. posiadanego
staŜu, nr. patentu Ŝ.j. - na adres skippera mailem lub telefonicznie.
-ostateczne /wiąŜące do 28.02.2009 r. - wpłata 200,-zł.na konto Pilskiego
OZś ( 83 1020 3844 0000 1202 0049 5960)
Uwaga : Uczestnicy rejsu: Dubrownik – Cavtat - Herceg Novi – Kotor - Budva – Bar – Ulcinj –
Dubrownik z klubów Pilskiego OZś, organizowanego w terminie 18-25.04.br. przez BT ,,Ferajna” z
Poznania, zainteresowani szkoleniem na sternika jachtowego w trybie określonym w nin.
komunikacie, proszone są o przekazanie stosownej informacji Kol. Andrzejowi Kotwickiemu
koordynatorowi organizacji ww. rejsu.

Planowane koszty rejsu ( kalkulacja dla załogi 8-osobowej) :
430,- zł./os. oraz przygotowanie – wg. oddzielnych uzgodnień- we własnym zakresie
obiadowych wkładek mięsnych dla 9-cio os. załogi. ( uwaga: I oficer wpłaca 300,-zł. i nie
przygotowuje wkładek mięsnych.) Środki nie wydatkowane z kasy rejsu, którą prowadzić
będzie II oficer, są zwracane uczestnikom bezpośrednio po jego zakończeniu.
Inne informacje :
- ilość uczestników w rejsie dla osób chętnych do uzupełnienia staŜu i udziału w szkoleniu na
sternika jachtowego jest ograniczona do 7 osób.
- poszukujemy na ww. rejs I oficera ( członek klubu stowarzyszonego w Pilskim OZś,
minimum uprawnienia sternika jachtowego.)
- rejs na s/y Sniadecki organizowany jest w ramach współpracy AWFiS – Pilski OZś
- pozostałe sprawy szczegółowe dot. rejsu przekazane zostaną zainteresowanym w marcu br.
B. Kursy manewrowe i egzaminy na sternika jachtowego na s/y Unia
Pilski OZś proponuje zainteresowanym udział w kursach manewrowych kończących się
egzaminami na ww. jachcie Narodowego Centrum śeglarstwa w Gdańsku Górki Zach.
udostępnionym naszemu OZś na podstawie umowy o współpracy AWFiS Gdańsk - Pilski
OZś. Uprzejmie przypominamy, Ŝe odbycie szkolenia na st. jachtowego jest obowiązkowe.

Egzamin praktyczny moŜe odbyć się na jednostce balastowej o długości kadłuba 8-12 m. i
koniecznie na wodach morskich.
Terminy: I grupa (max.5 osób) 15.08 – 20.08.2009r. – dla osób posiadających pełen
wymagany staŜ i nie biorących udziału w rejsie na s/y Śniadecki w terminie 19-24.05.2009r.
Na zakończenie kursu planowany jest egzamin praktyczny.
II grupa (max 5 osób) rozpoczęcie ok.20.08.2009r. – kurs będzie trwał ok.2,5 doby
i zostanie zakończony egzaminem ( szczegółowe terminy dla II grupy podane zostaną
najpóźniej do 15 maja br.) – kurs jest adresowany dla osób, które uczestniczyły w rejsie
uzupełniającym staŜ na s/y Śniadecki w terminie 19 – 24.05.2009r.
Zgłoszenia : dokumentem zgłoszenia na kursy manewrowe na s/y Unia jest dokonanie w
terminie do 31.05.br. wpłaty na wyŜej podane konto Pilskiego OZś kwoty :
I grupa – 125.-zł./os.
II grupa- 105.-zł./os.
Planowane koszty kursów manewrowych: Poziom kosztu na osobę, zaleŜy w znaczącym
stopniu od ilości zgłoszeń. Koszt kalkulacyjny /wskaźnikowy w przypadku 5 kursantów nie
powinien przekroczyć 95,-zł/doba na osobę
KWś ( część praktyczna i teoretyczna): Kol. Klemens Grzegorski
Pozostałe informacje: Wszystkie inne szczegółowe sprawy organizacyjne dot. ww. kursów
manewrowych na s/y Unia uzgodnione zostaną i przekazane zainteresowanym w terminie do
końca maja br.
C. Egzamin praktyczny i teoretyczny na sternika jachtowego.
1. Egzamin praktyczny – wymagane przedłoŜenie przed przystąpieniem do egzaminu
dokumentów wg. przepisów PZś ( z tego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na st. jacht.
wyda KWś, wzór zaświadczenia o stanie zdrowia moŜna pobrać ze strony
www.pyaszkoenie.org.pl )
- opłatę egzaminacyjną ( razem za część praktyczną i teoretyczną) w
wysokości 300 zł. (150.- zł. od uczniów i studentów do 26 lat) naleŜy wpłacić na konto
Pilskiego OZś w terminie do końca lipca br. Dowód dokonania opłaty naleŜy przedłoŜyć
przed przystąpieniem do egzaminu.
- egzamin praktyczny dla obydwu grup przeprowadzony zostanie
oddzielnie
2.Egzamin teoretyczny - II połowa listopada ( na terenie pilskiego OZś, m-ce do ustalenia)
- w zaleŜności od zapotrzebowania moŜliwe jest zorganizowanie np.
w Trzciance dwudniowego repetytorium przed egzaminem teoretycznym ( po kosztach
wynajmu sali, ewent. powielenia mat. szkoleniowych itp.)
3.Opłata za patent sternika jachtowego wynosi 50 zł. (25.-zł. od młodzieŜy i studentów do 26
lat) i jest wnoszona po egzaminie.
II. Młodszy Instruktor śeglarstwa PZś.
Osoby zainteresowane szkoleniem na uprawnienia MIś-a proszone są o kontakt z Kol.
Klemensem Grzegorskim. W przypadku zgłoszenia się na kurs 4-6 osób rozwaŜona będzie
organizacja kursu na terenie Pilskiego OZś. Zgłoszenia wstępne prosimy kierować do
Pilskiego OZś nie później niŜ do 31.03.2009 r.
Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej Pilskiego OZś na 2009 !
Wiceprezes Zarządu Pilskiego OZś ds. Szkolenia
Przewodniczący Okręgowej Komisji Szkolenia
/ -/ Ryszard Jastrzębski

