Regulamin kursu na patent Sternika
Motorowodnego
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
1. Organizatorem

ul.

szkolenia jest Fundacja Wodna Służba Ratownicza,

Kleczkowska

50;

50-227

Wrocław,

KRS

0000561946,

NIP

8943063099, REGON 361741969.
2. Kurs prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i

Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki
wodnej.
3. Patent sternika motorowodnego uzyskać może osoba:

a) Ukończyła 14 rok życia (wymagana pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego na uprawianie turystyki wodnej,
b) Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
4. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego uprawniona jest do

prowadzenia jachtów motorowodnych:
a) Po wodach śródlądowych.
b) O długości kadłuba do 12 m. po morskich wodach wewnętrznych
oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w
porze dziennej.
5. Kandydaci

na kurs przyjmowani są po spełnieniu następujących

wymogów:
a) Dostarczenie czytelnie wypełnionych dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenie uczestnika,
b) Dostarczenie 2 zdjęć w formacie 3,5 cm x 4,5 cm,
c) Dokonanie opłaty za kurs.
6. Uczestnik kursu obliguje się do zapoznania z częścią teoretyczną kursu

przed

przystąpieniem

do

części

praktycznej.

W

razie

niejasności

związanych z zagadnieniami poruszanymi w części teoretycznej uczestnik
zgłosi i wyjaśni niejasności z instruktorem prowadzącym kurs.
7. Miejsce oraz terminy zajęć praktycznych i teoretycznych każdorazowo są

uzgadniane z instruktorem prowadzącym kurs.

8. Uczestnik kursu oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo

w kursie na patent sternika motorowodnego.
9. Uczestnik kursu oświadcza, że posiada umiejętności pływania wpław. W

przypadku braku umiejętności pływania uczestniczący w zajęciach
praktycznych każdorazowo zgłasza fakt instruktorowi prowadzącemu
kurs. Uczestnik nieposiadający umiejętności pływania wpław podczas
zajęć praktycznych na łodzi korzysta z kamizelki ratunkowej.
10. Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki

w wysokości 200 zł na konto Fundacji do dwóch tygodni przed
rozpoczęciem szkolenia.
11. W przypadku rezygnacji z kursu, organizator nie zwraca kosztów

uczestnictwa.
12. Osoba uczestnicząca w kursie ma bezwzględnie dostosować się do

poleceń instruktora prowadzącego.
13. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników organizator

zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia albo jego
odwołania.
14. W

przypadku

odwołania

szkolenia

całość

kwoty

wpłaconej

przez

uczestnika zostaje zwrócona.
15. Osoba nie stosująca się do niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych

zasad bezpieczeństwa może zostać usunięta ze szkolenia bez zwrotu
kosztów poniesionych za szkolenie.
16. Z regulaminem szkolenia zapoznają się uczestnicy szkolenia przed jego

rozpoczęciem i podpisują go, potwierdzając akceptację jego zapisów.

