
 

 

 

REGULAMIN KURSU ŻEGLARSKIEGO 

1) Regulamin precyzuje zasady prowadzenia szkolenia żeglarskiego w Yacht Clubie Politechniki 

Lubelskiej, określa szczegóły dotyczące uczestników. 

2) Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do: 

2.1) Wniesienia opłaty za szkolenie żeglarskie, przed datą rozpoczęcia zajęć praktycznych. 

2.2) Wypełnienia Zgłoszenie na kurs wraz z Oświadczeniem (wzory wg załączników) i złożenia ich 

do Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ). 

3) Istnieje możliwość rozłożenia na raty opłaty za kurs żeglarski, po wcześniejszym uzgodnieniu 

harmonogramu wpłat z KWŻ. 

4) Każdy, kto ukończył kurs żeglarski organizowany przez YCPL i deklaruje chęć przynależności do 

Klubu podlega zwolnieniu z opłaty wpisowej do Klubu. 

5) Na zajęcia praktyczne kursanci zapisują się na stronie zapisy.ycpl.pl. 

6) Wachty odbywają się w godzinach podanych przez KWŻ-ta na stronie zapisy.ycpl.pl.7) Zajęcia 

praktyczne prowadzone są w siedzibie YCPL nad Zalewem Zemborzyckim, ul. Krężnicka 6. 

8) Zajęcia praktyczne prowadzone są przy minimalnej liczbie trzech kursantów w wachcie. 9)  

W przypadku konieczności odwołania zajęć, osoby wpisane do danej wachty zostaną 

powiadomione o tym fakcie przez instruktora lub KWŻ-ta SMS-em na numer podany w karcie 

zgłoszenia. 

10) W przypadku nieukończenia szkolenia przez uczestnika z winy uczestnika, klub nie zwraca opłaty 

za kurs. 

11) Rezygnacja z udziału w kursie może być wyrażona w dowolnym terminie, bez jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu. Przy czym 2 kolejne nieusprawiedliwione nieobecności są rozumiane jako 

rezygnacja z kursu. 

12) Na koniec kursu organizowany jest egzamin wewnętrzny, mający na celu ocenę poziomu wiedzy i 

umiejętności przed egzaminem końcowym na Patent Żeglarza Jachtowego. 

Udział w egzaminie jest obowiązkowy 

13) Do dyspozycji uczestników kursu udostępnione są pomieszczenia klubowe, w tym: 

- żaglownia, 

- pomieszczenia sanitarne, 

- garaż (możliwość pozostawienia roweru na czas zajęć). 

14) Każdy korzystający z pomieszczeń YCPL zobowiązany jest do zachowania należytego porządku. 

15) Przed opuszczeniem pomieszczeń klubowych należy upewnić się czy są należycie zabezpieczone 

(pomieszczenia pozostawione pod nadzorem osoby uprawnionej lub zamknięte na klucz). 

16) Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siedziby YCPL nie ponosi odpowiedzialności. 

17) Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do należytej dbałości o sprzęt oraz pozostałe mienie 

klubowe. 

18) Uczestnik kursu, który spowodował: dewastację, zagubienie lub uszkodzenia (wynikające z 

nieprzestrzegania poleceń instruktora) odpowiada materialnie za w/w straty oraz może ponieść 

dodatkowe konsekwencje dyscyplinarne (dot. członków klubu) zgodnie ze Statutem Klubu. 

 



 

 

 

19) Przed rozpoczęciem zajęć Instruktor dokonuje podziału osób na załogi (wg poziomu umiejętności i 

stażu poszczególnych kursantów). 

20) Instruktor decyduje, na jakim jachcie pływa dana załoga, o rodzaju i ilości pobranego osprzętu i 

wyposażenia (żagle, liny, odbijacze, pagaje, itp.). 

21) W trakcie zajęć praktycznych na wodzie, uczestnicy szkolenia obowiązkowo ubranisą w kamizelki 

asekuracyjne, o ile Instruktor prowadzący zajęcia nie wyrazi zgody na ich zdjęcie. 

22) Uczestnik ma obowiązek stawiania się na zajęciach praktycznych w ubraniu stosownym do 

warunków pogodowych lub zgodnie z sugestią instruktora. 

23) Prace przygotowawcze do wypłynięcia odbywają się pod nadzorem Instruktora (przyprowadzenie 

jachtu z boi do pomostu, sprawdzenie stanu technicznego, mycie, taklowanie itd.). 

24) Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania na każdych zajęciach książeczki pływań. 

25) Picie alkoholu w czasie zajęć, zarówno na terenie klubu jak i w czasie pływań, lub przebywanie na 

zajęciach w stanie nietrzeźwości lub odurzenia jest zabronione. 

Osoby będące pod wpływem alkoholu, mają zakaz udziału w zajęciach kursu żeglarskiego. 

26) Kursant zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa na wachcie. Zobowiązany jest do 

powiadomienia o ewentualnym spóźnieniu instruktora prowadzącego zajęcia (nr telefonu w 

grafiku pod nazwiskiem instruktora, na stronie zapisy.ycpl.pl). 

27) Trzecie i każde kolejne nieusprawiedliwione spóźnienie skutkuje wykreśleniem z wachty. 

 


