TADEK DUCH

SZKOLENIE RADIOWE - CERTYFIKAT
SRC W SYSTEMIE RYA

FORMA SZKOLENIA:

LICZBA UCZESTNIKÓW:

KORZYŚCI:

online lub stacjonarna

Kurs indywidualny online

Najbardziej rozpoznawalny
certyfikat radiowy

CZAS SZKOLENIA:

CZAS WYDANIA CERTYFIKATU:

online ok 8 h
stacjonarny 3+7 h
egzamin ok 1 h

STANDARD: ok. 6 tygodni
FAST TRUCK (płatne dodatkowo 30 GB) 10 dni roboczych

W CENIE:

UPRAWNIENIA OD RAZU:

DODATKOWO:

WSZYSTKO:
kurs online
podręcznik
egzamin
wydanie patentu

Bezpośrednio po zdanym
Egzaminie możesz otrzymać
tymczasowy zaświadczenie ważne
28 dni do momenty nadejścia
oryginału

Wsparcie merytoryczne w
kursie online

CERTYFIKAT RADIOOPERATORA BLISKIEGO ZASIĘGU JEST KWALIFIKACJĄ
WYMAGANĄ DO OBSŁUGI MORSKICH URZĄDZEŃ RADIOWYCH VHF NA
KAŻDYM STATKU PŁYWAJĄCYM.
Certyfikat RYA Marine Radio Short Range Certificate >>> SRC spełnia te wymagania i dotyczy to
zarówno sprzętu stacjonarnego, jak i podręcznego z cyfrowym selektywnym połączeniem lub bez
niego (DSC). Uzyskuje się to poprzez pomyślne zdanie egzaminu SRC przeprowadzonego w
autoryzowanym centrum RYA (Recognized Training Center >>> RTC).
Tematyka kursu obejmuje: - rutynową obsługę morskiego radia VHF, w tym cyfrowe selektywne
połączenia - właściwe kanały VHF (częstotliwości), które mają być używane dla każdego rodzaju
komunikacji - procedury pomocy w nagłych wypadkach, w nagłych przypadkach i pomocy
medycznej - komunikacja statek-brzeg - praktyczne zastosowanie radiotelefonów morskich VHF
DSC - Globalny Morski System Ratowania i Bezpieczeństwa >>> Global Maritime Distress and Safety
System (GMDSS) - Sygnalizatory Radiowe Wskazujące Położenie Awaryjne >>> Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPIRB) - Transpondery Radarowe >>> Search and Rescue Transponders
(SART)
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Przed kursem otrzymasz od nas książkę VHF Handbook autorstwa Tima Barletta.
Do książki dołączone będą informacje , który zakres wiedzy powinieneś już opanować w trakcie 3
godzinnej samodzielnej nauki przed szkoleniem stacjonarnym.

FORMUŁA - SZKOLENIE ONLINE
Samo szkolenie realizujesz z dowolnego miejsca przed ekranem monitora komputera lub telefonu i jest
ono w języku angielskim.
Otrzymasz od nas odpowiednie hasło i login do serwera RYA na którym to szkolenie jest dostępne i na
którym zostanie założone Twoje konto jako studenta.
Aby przejść całe szkolenie online trzeba sobie zarezerwować około 6-8 godzin efektywnego czasu.
Oczywiście nie musisz go zrealizować za jednym razem. Samodzielnie ustalasz kiedy i w jakich
okresach czasu będziesz ten kurs przeprowadzać. W każdym momencie możesz kurs przerwać, zapisać
bieżący stan jego realizacji a potem w dowolnym momencie do niego wrócić i kontynuować.
Nie oznacza to, że na cały okres szkolenia online zostaniesz z tym „sam na sam”. W trakcie kursu do
Twojej dyspozycji zostanie przydzielony instruktor- konsultant (Tadek Duch) z którym będziesz mógł
odbyć konsultacje w formie kontaktu mailem, rozmowy telefonicznej lub konsultacji online. Instruktor
będzie miał cały czas podgląd do Twojego konta aby na bieżąco obserwować postępy w Twoim
szkoleniu. Będzie on z Tobą konsultował aspekty merytoryczne jak również potencjalne problemy
ze zrozumieniem i przetłumaczeniem niektórych treści na język polski.
Szkolenie online jest zaliczone w momencie w którym zdasz prosty test tzw. „Pre-exam knowledge
check” na co najmniej 60%.

Jest to bardzo prosty test, który zaliczasz u siebie w domu przed komputerem z dostępnymi wszystkimi
materiałami szkoleniowymi.
Po
jego zaliczeniu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu online i
będziesz mógł już zostać przeegzaminowany w dowolnym, ustalonym miejscu
i terminie przez Marysię lub Tadka.
>>> Chcesz przetestować takie szkolenie? <<<
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EGZAMIN
Egzamin jest połączeniem pisemnego testu teoretycznego i oceny praktycznej w użyciu radiotelefonów
morskich VHF DSC. W dniu egzaminu kandydaci muszą mieć:
ukończone 16 lat
deklarację ukończonego stacjonarnego kursu RYA SRC przeprowadzonego przez uznane centrum
szkoleniowe (RTC) RYA, lub
certyfikat ukończenia kursu dla internetowego kursu SRC RYA
Egzamin prowadzony jest w języku angielskim.
Ponadto na egzamin potrzebujesz dostarczyć:
wniosek , wypełniony CZYTELNIE i podpisany, znajdziesz go pod linkiem >>> SPRAWDŹ
fotografię w formacie paszportowym o wymiarach 45mm (wysokość) x 35 mm (szerokość), podpisaną
czytelnie na odwrocie

CENA
Zawiera:
szkolenie
obowiązkowe materiały szkoleniowe (wysyłane przed kursem)
koszt egzaminu i wydania certyfikatu (60GBP)

PO EGZAMINIE
Twój egzaminator prześle dokumenty do RYA w ciągu 1-2 dni po egzaminie.
Wyrobienie certyfikatu może potrwać 21 dni. Jeśli potrzebujesz certyfikatu wcześniej, przekażemy to do
RYA i możliwe będzie uruchomienie opcji tzw. ”FAST TRACK”. Opłaty za wcześniejsze wydanie certyfikatu
SRC wynoszą 30,00 £, jeśli nie jesteś członkiem RYA, 20,00 £ dla standardowych członków RYA, 15,00 £ dla
członków akredytowanych, 10,00 £ dla złotych członków i bezpłatne dla członków Life.
Tu znajdziesz link w jaki sposób zostać członkiem RYA >>> SPRAWDŹ

UWAGA: PAMIĘTAJ - na egzamin końcowy weź ze sobą zdjęcie!
Koniecznie pamiętaj o zdjęciu, żebyśmy zaraz po egzaminie mogli wysłać dokumenty do Wielkiej Brytanii.
Zdjęcie w rozmiarze paszportowym, podpisane na odwrocie.
Standardowo czekasz na certyfikat 6 tygodni, możesz jednak dopłacić i uruchomić procedurę przyspieszoną - FAST
TRUCK. Za opłatą 30 GB, certyfikat przyjdzie na wskazany przez Ciebie adres do 10 dni roboczych.

