
  

 

  

Regulamin kursu żeglarskiego prowadzonego  

przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu  

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem kursu na stopień Żeglarza Jachtowego jest Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w 

Biskupcu (ul. Jana Matejki 5, 11-300 Biskupiec).  

2. Kurs organizowany jest w dniach 8-19 lipca 2019 r. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-16.00 w Rukławkach (plaża Słoneczny Brzeg) w gminie Biskupiec. 

3. Ilość miejsc ograniczona jest do 20 osób. Pierwszeństwo zapisów mają osoby w wieku w wieku 

14-18 lat mieszkające na terenie gminy Biskupiec. W dalszej kolejności będą przyjmowane osoby 

powyżej 18 roku życia mieszkające na terenie gminy Biskupiec. 

Warunki uczestnictwa w kursie  

Warunkami uczestnictwa w kursie są: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa pod nr tel. 89 715 26 95. 

2. Dokonanie opłaty za kurs osobiście gotówką w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 

(w tymczasowej siedzibie w Domu Pracy Twórczej „Sorboma” Plac Wolności 6a) lub na konto 

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 77 1020 3541 0000 5502 0260 9402 w tytule 

podając imię i nazwisko kursanta oraz słowa „kurs żeglarski”. Opłata od kursanta w wieku 14-18 lat 

wynosi 500 zł, w wieku powyżej 18 roku życia wynosi 950 zł. 

3. Zapoznanie się uczestnika z Regulaminem Kursu na stopień Żeglarza Jachtowego 

4. W przypadku osoby niepełnoletniej - dostarczenie do Organizatora  pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie. 

5. Zgłoszenie do Organizatora ewentualnych istotnych informacji o przyjmowanych lekach, czy 

schorzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie zajęć praktycznych. 

Zasady uczestnictwa w kursie  

1. Organizator zobowiązuje się do przeszkolenia uczestników kursu na stopień Żeglarza Jachtowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień 

żeglarza jachtowego. 

2. Do zrealizowania zadania z pkt. 1 Organizator zapewnia; 

a) przeprowadzenie zajęć teoretycznych, z poszczególnych dziedzin wiedzy żeglarskiej.  

b) przeprowadzenie zajęć praktycznych na jachtach.  

c) odpowiednio przygotowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrę instruktorską. 



  

 

  

e) odpowiedni sprzęt do zajęć praktycznych - jachty żaglowe, spełniające wymagania przepisów 

szkoleniowych, będące w odpowiednim stanie technicznym.  

f) materiały szkoleniowe w wersji on-line.  

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 bezwzględnego przestrzegania zaleceń i instrukcji 

udzielanych przez Organizatora lub instruktora prowadzącego zajęcia. 

5. Uczestnicy kursu zobowiązani są nosić kamizelkę ratunkową bądź asekuracyjną, podczas zajęć 

praktycznych na jachtach, w każdych warunkach pogodowych. 

6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywa 

się szkolenie. 

7. Spożywanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych podobnie 

działających środków w trakcie zajęć szkoleniowych jest surowo zabronione. 

8. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym zakresie i na własny 

koszt oraz na własną odpowiedzialność. 

9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają od momentu ogłoszenia początku zajęć przez 

prowadzącego je Organizatora lub instruktora do chwili ogłoszenia końca zajęć przez Organizatora 

lub instruktora prowadzącego. 

10. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych Organizator może odwołać zajęcia 

praktyczne danego dnia. 

11. Organizator  ma prawo do wykorzystania wizerunku audiowizualnego uczestników kursu w 

promocyjnych i informacyjnych na portalach internetowych należących do Organizatora, Gminy 

Biskupiec, a także do udostępnienia ich mediom. 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestnika kursu w 

czasie trwania zajęć. 

13. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Szkołą za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania 

się do poleceń Organizatora lub instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, 

ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. 

Szkody powinny zostać naprawione w wyznaczonym terminie. 

Bezpieczeństwo w czasie zajęć szkoleniowych  

Organizator zapewnia:  

1. Wymagane przepisami środki ratunkowe w czasie zajęć praktycznych. 



  

 

  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników kursu poza czasem 

zajęć szkoleniowych, w tym na czas dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć. 

Postanowienia końcowe  

1. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez 

uczestnika kursu, Organizator ma prawo usunąć dyscyplinarnie takiego kursanta z listy uczestników 

kursu. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania, Organizator nie ma 

obowiązku zwrotu uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za kurs. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora 

niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Szkoła gwarantuje pełny zwrot wpłaty.  

 


