INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
Co zabrać na rejs i obóz?
1. Rzeczy niezbędne:
Śpiwór, dres do spania, 2 ciepłe swetry lub polar, 2-3 pary spodni, ciepła
bielizna (podkoszulki, getry), czapka wełniana, czapka przeciwsłoneczna,
ubrania przeciwdeszczowe (sztormiak), przybory toaletowe, kosmetyki,
ręczniki, obuwie (tenisówki, sandałki – obuwie musi być wygodne, na
miękkiej gumowej podeszwie) ubrania na upały (podkoszulki, krótkie
spodenki, okulary przeciwsłoneczne).
Dokumenty:
Dowód tożsamości, dokument stwierdzający prawo do bezpłatnych
świadczeń medycznych na terenie RP, dowody wpłaty na całą kwotę
imprezy. Przybory do pisania, zeszyt.
Uczestnicy obozu przystępujący do egzaminu na stopień żeglarza
jachtowego lub sternika motorowodnego muszą dodatkowo posiadać:
zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa lub sportów motorowodnych
(osoby niepełnoletnie) jako załączniki do wniosku egzaminacyjnego, oraz
pieniądze na opłatę egzaminacyjną i patent.
Osoby nie posiadające książeczki żeglarskiej mogą je wyrobić na miejscu
– należy zabrać dodatkowe zdjęcie i pieniądze.
2. Rzeczy niekonieczne lecz przydatne:
Latarka, ręczniki, podręcznik żeglarski, (dla uczestników szkolenia jest
konieczny), śpiewnik, gitara lub inny instrument na którym grasz.
3. Rzeczy zbędne:
Lekarstwa inne niż zalecane przez lekarza, prowiant w ilości dużo
większej niż na podróż.

UWAGA: Na rejs nie należy zabierać plecaków ze stelażem
oraz walizek, ze względu na ograniczoną powierzchnię
bagażową jachtu.
Wskazane jest aby zabrać worek żeglarski, ewentualnie
plecak bez stelaża lub torbę turystyczną.
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*************************************************
ZGŁOSZENIE – UMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU
Turnus …………….. ……………………………………………………..
Cena …………………………..………………….……………………….
Imię i nazwisko ………………...……………….………….……………..
PESEL …………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Nr dokumentu tożsamości ………………………………………………...
Email ………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………….....
Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na rejsie: ………...
……………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………………………….
Informacje o zdrowiu dziecka (np. uczulenia, przyjmowane leki,
soczewki kontaktowe, itp.) ………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
......................................................................................................................
Informacje dodatkowe ……………………………………........................
………………………………………………………………………..........

Uczestnik
……………………………
………...

Albatros
…………………………………

Oświadczam że moje dziecko jest zdrowe i może brać udział w rejsie
żeglarskim. Równocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji
związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w
przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez
opiekunów w czasie trwania rejsu.
Telefony kontaktowe pod którymi będą przebywać rodzice / opiekunowie
w trakcie trwania rejsu:…………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

podpis rodzica lub opiekuna

OŚWIADCZENIE
Ja ….........................................niżej podpisany wyrażam niniejszym
zgodę na uprawianie żeglarstwa przez mojego syna/córkę i
potwierdzam że posiada/nie posiada umiejętność pływania.
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć i filmów z wizerunkiem
moim/mojego dziecka , podczas w/w rejsu na stronach internetowych i w
materiałach promocyjno- informacyjnych Albatrosa
……………………………………....……..................................................
podpis rodzica lub opiekuna

REGULAMIN OBOZÓW I REJSÓW
ŻEGLARSKICH
1.Zadaniem obozu jest żeglarskie szkolenie jego uczestników, zgodnie z
wymaganiami określonymi w odpowiednich programach PZŻ.
2.Przełożonym całego składu osobowego obozu żeglarskiego jest Kierownik
Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ).
3.Uprawnienia osób pełniących funkcję w szkoleniu żeglarskim opierają się na
zasadach dyscypliny pokładowej, zgodnie z żeglarskimi przepisami
dyscyplinarnymi PZŻ.
4.Uczestnicy obozu zorganizowani są w wachty, których liczebność i skład określa
KWŻ. Wachtami kierują sternicy instruktorzy.
5.Życie w obozie jest regulowane programem obozu, informacjami podawanymi na
zbiórkach oraz dodatkowymi informacjami przekazywanymi wachtom przez
instruktorów.
6.Uczestników obozu obowiązuje ścisłe przestrzeganie zarządzeń i regulaminu
obozu oraz regulaminów odwiedzanych portów i biwaków.
7.Uczestnicy obozu zobowiązani są do stałego udziału we wszystkich programach,
zajęciach oraz pełnienie wacht jak również wykonywanie poleceń przełożonych.
8.Uczestnicy obozu zobowiązani są do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami kultury, etyki i etykiety żeglarskiej.
9.Za uszkodzenie lub utratę sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie wobec
organizatora.
10.Picie alkoholu oraz palenie papierosów przez uczestników jest zabronione.
11.Uczestników obozu obowiązuje zakaz opuszczania terenu stacjonowania obozu
bez uprzedniej zgody instruktora.
12.Kąpiel w jeziorach dozwolona jest jedynie pod nadzorem instruktora.
Oświadczam, że znany mi jest regulamin obowiązujący na obozach żeglarskich
ALBATROSA i chcę zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Yacht Club Albatros
…………………
Data

………….……………………….……………..…
Podpis uczestnika

Niniejszym oświadczam, że znane mi są warunki w jakich przebywają uczestnicy
obozów organizowanych przez YACHT CLUB ALBATROS akceptuję je i
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w takim obozie.
…... ……………
Data

………….………...………………………….…...
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna

