
TADEK DUCH

SZKOLENIE
PREMIUM JSM  

I N F O R M A C J E  O R G A N I Z A C Y J N E

ZAOKRĘTOWANIE I WYOKRĘTKOWANIE:
 Marina Solna, ul: Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg. Zaokrętowanie
pierwszego dnia  godz. 18:00, wyokrętowanie ostatniego o godz. 10:00

POŚCIEL I
SZTORMIAK
GRATIS!
Pamiętaj, że możesz
wypożyczyć kompletny
sztormiak w szerokiej
rozmiarówce (kurtka i
spodnie)  lub pościel
(pościel i ręczniki ) -
GRATIS!
Przyrezerwacji lub 
 zaokrętowaniu
zadeklaruj chęć
wypożyczenia - wszystko
będzie już na Ciebie
czekało na pokładzie.

JACHT:
 Genius Loci - Bavaria 36 Cruiser

INSTRUKTOR:
Tadeusz Duch: 606 917 136

UWAGA: Jeśli z powodu dojazdu spóźnisz się, lub chcesz wyjechać
wcześniej – poinformuj o tym instruktora. Wystarczy, że wyślesz sms z datą
szkolenia, swoimi danymi i przewidywanym czasem przyjazdu.

CO Z WYŻYWIENIEM?
Szkolenie nie obejmuje wyżywienia. Forma i czas posiłków zależą
od decyzji załogi. Zwykle załoga składa się na artykuły spożywcze z
których szykuje śniadania (lub wychodzicie na śniadania), natomiast
na obiadokolacje zwykle wspólnie wychodzicie do restauracji (lokale
w odległości ok. 50 m).

CO Z NOCLEGIEM?
Masz miejsce na jachcie! Jeśli jednak wolisz nocować poza jachtem,
w hotelu, nie ma problemu. Zajęcia co dzień zaczynamy z tego
samego miejsca ok. 9, kończymy ok. 18 (w zależności od
pogody godziny zajęć mogą ulec niewielkiej zmianie).

NA JAKIEJ ZASADZIE MOŻNA ZROBIĆ KURS
RADIOWY SRC?
Przed szkoleniem powinieneś skontaktować się z Tadkiem i zgłosić chęć
przystąpienia do egzaminu radiowego podczas manewrówki. Napisz
na tadek@tadekduch.pl prośbę o warunki kursu, a Tadek skontaktuje
się z Tobą i wyjaśni warunki kursu i egzaminu.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZKOLENIA?
Przesłaliśmy Ci zapewne podręcznik z instrukcją co należy
przeczytać, a którą partię materiału opanować pamięciowo. Nie
lekceważ tego – dużo łatwiej będzie Ci efektywnie przebyć szkolenie
skupiając się na praktycznym aspekcie żeglowania. Na naukę
własną może być mało czasu. 

Zakres wiedzy określony przez PZŻ (Polski Związek Żeglarski) na
patent Jachtowego Sternika Morskiego (JSM):

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/system-szkolenia-pzz/

W przesłanym podręczniku, pt.: „Sternik Jachtowy i ISSA” należy:
Przeczytać ze zrozumieniem całą pozycję i opanować zagadnienia:

>> Locja morska str. 33 – 43

>> Przepisy str. 48 – 79

>> Bezpieczeństwo str. 96 – 98

>> Meteorologia str. 102, 107 – 108

UWAGA: Do egzaminu należy opanować pamięciowo wskazane
wyżej treści, na kursie będą podane również dodatkowe treści
niezbędne na egzamin, dlatego zalecamy opanowanie wyżej
wskazanego zakresu przed przyjazdem na szkolenie.

KIEDY BĘDZIE EGZAMIN?
Na koniec szkolenia, zamówiliśmy komisję egzaminacyjną
z Polskiego Związku Żeglarskiego. Zwykle egzamin trwa od 10:00
-15:00

DODATKOWE
OPŁATY?
Pamiętaj, że egzamin
jest dodatkowo płatny
(ok. 400 pln), przygotuj
się na ten wydatek.

UWAGA: Pamiętaj – zabierz ze sobą opinie z rejsu dokumentujące Twój
staż, zdjęcie nie będzie konieczne. 

WYDANIE
PATENTU:
PAMIĘTAJ by wziąć
numer telefonu od
egzaminatora i w razie
gdyby wydanie patentu
opóźniało się, kontaktuj
się bezpośrednio z
egzaminatorem.

CZY NA SZKOLENIU ZDOBĘDĘ BRAKUJĄCY STAŻ?
Jeśli nie masz 200 godzin stażu pełnomorskiego, wiedz, że
wypływasz ok 30 - 40 godzin stażu i dostaniesz opinie, którą będziesz
mógł przedłożyć komisji egzaminacyjnej.
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JAKI BĘDZIE PROGRAM SZKOLENIA?

Dzień 1  - zaokrętowanie na pokład

18.00 zbiórka w Marinie Gdańsk ul. Szafarnia 6/U4, zakwaterowanie. 20.30 - 21.30
TEORIA: wykład, przedmiot LOCJA cz.1

Dzień 2
09.00 - 13.30 PRAKTYKA: manewrowanie jachtem pełnomorskim 13.30 - 15.00 przerwa na obiad 15.00 -

18.00
TEORIA: wykład, przedmiot LOCJA cz.2, PRZEPISY cz.1 18.30 - czas wolny na naukę własną 20.00 - 21.30
TEORIA: wykład, przedmiot PRZEPISY cz.2

Dzień 3
09.00 - 13.30 PRAKTYKA: manewrowanie jachtem pełnomorskim 13.30 - 15.00 przerwa na obiad 15.00 -

18.00
TEORIA: wykład, przedmiot RATOWNICTWO i ŁĄCZNOŚĆ cz.1 18.30 - czas wolny na
naukę własną 20.00 - 21.30 TEORIA: wykład, przedmiot RATOWNICTWO i ŁĄCZNOŚĆ

Dzień 4
09.00 - 13.30 Możliwość przystąpienia do egzaminu na CERTYFIKAT SRC - dla osób, które wykupiły
szkolenie online 13.30 - 15.00 przerwa na obiad 15.00 - 18.00 PRAKTYKA: manewrowanie jachtem
pełnomorskim 18.30 - czas wolny na naukę własną 20.00 -23.00 PRAKTYKA: nocna żegluga po
otwartych wodach Bałtyku i rzece Parsęcie - rozpoznawanie nocą oznaczeń nawigacyjnych

Dzień 5
09.00 - 13.30 PRAKTYKA: manewrowanie jachtem pełnomorskim 13.30 - 15.00 przerwa na obiad 15.00 -

18.00
TEORIA: wykład, przedmiot NAWIGACJA 18.30 - czas wolny na naukę własną 20.00 -

21.30 TEORIA: wykład, przedmiot METEOROLOGIA

Dzień 6
09.00 - 14(15) EGZAMIN: na
jachtowego sternika morskiego przed komisją PZŻ 15.00 Pożegnanie
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CO Z PARKINGIEM?

KOŁOBRZEG

Jeśli jedziesz autem w Mapach Google wpisz: Tadek Duch Kołobrzeg, nawigacja powinna pokazać
miejsce zaokrętowania.

CO Z DOJAZDEM?
Z dużych miast jest bardzo dobry dojazd pociągiem pendolino, z Dworca głównego do mariny można
dojechać taksówką (5 min) lub piechotą (13 minut).

CO Z PARKINGIEM?
W bezpośrednim sąsiedztwie mariny jest parking strzeżony.
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ZGODY I OŚWIADCZENIA KTÓRE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE DO PODPISU NA
POKŁADZIE JACHTU

A. Oświadczam,że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych
organizowanych przez Tadeusza Ducha TADEK DUCH-ŻEGLOWANIE NIEZWYKŁE, Standardowym
Formularzem Informacyjnym oraz Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych znajdującymi się
na stronie internetowej www.tadekduch.pl.* 

B. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.* 

C. Zostałem wstępnie przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i obsługi jachtu, nie zgłaszam żadnych
zastrzeżeń co do stanu technicznego jachtu, a mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie
turystycznej. Potwierdzam, że zostałem, poinformowany, iż wobec treści art. 415 k.c. ponoszę
odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
należących do wyposażenia jachtu, bądź części składowych jachtu, powstałych z mojej winy. * 

D. W związku z udziałem w imprezie turystycznej przez Tadeusza Ducha TADEK DUCH - ŻEGLOWANIE
NIEZWYKŁE ul. Sporna 2a, 05-430 Celestynów (dalej: „Organizator”) wyrażam zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych mojego wizerunku przez Organizatora w
postaci fotografii lub nagrań audiowizualnych wykonanych podczas trwania ww. imprezy turystycznej,
które następnie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane w
jego materiałach promocyjnych, również poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych
wykorzystywanych w tym celu, takich jak: www.youtube.com czy www.facebook.com, w tym w
zestawieniu z wizerunkami innych osób oraz z towarzyszącym wizerunkowi tekstem. Jednocześnie
zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu nagrywania i rozpowszechniania mojego wizerunku na
potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. (zgoda fakultatywna) 
 
 * Oświadczenia i zgody wymagane do uczestniczenia w imprezie żeglarskiej


