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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia Yacht Club Rewa z dnia 

24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu szkoleń żeglarskich i motorowodnych 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH I MOTOROWODNYCH 

w Yacht Clubie Rewa 

 
§ 1. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem szkoleń żeglarskich i motorowodnych jest Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie 
przy ul. Morskiej 56, 81-198 Kosakowo. 

2. Szkolenia żeglarskie i motorowodne (zwane dalej „szkoleniami”) realizowane są w formie: 
 kursów na stopień Żeglarza Jachtowego, 

 kursów na stopień Sternika Motorowodnego,  
 kursów na Licencję na holowanie obiektów nawodnych, 

zwane dalej „kursami”; 
 zorganizowanych zajęć indywidualnych, 
 zorganizowanych zajęć grupowych, 

zwane dalej „zajęciami”; 
3. Szkolenia realizowane są zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2022, poz. 1097 
z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 
uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. 2019, poz. 460 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej 
(Dz. U. 2013, poz. 1366 z późn. zm.). 

4. Część teoretyczna szkoleń odbywa się na terenie Yacht Clubu Rewa przy ul. Koralowej 5 
w Rewie, natomiast część praktyczna szkoleń realizowana jest na wodach Zatoki Puckiej 
Wewnętrznej. Szkolenia mogą odbywać się także w innych miejscach po uzgodnieniu 
z Organizatorem. 

§ 2. Zakres programowy szkoleń 
1. W ramach części teoretycznej szkoleń uwzględnia się następujący zakres programowy: 

 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące 
się do żeglugi jachtowej;  

 Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych; 
 Teoria żeglowania; 

 Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku; 
 Locja; 
 Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej; 

 Meteorologia; 
2. W ramach części praktycznej szkoleń realizuje się następujący zakres programowy:  

 Umiejętność przygotowania jachtu do żeglugi; 
 Umiejętność bezpiecznego poruszania się na jachcie; 
 Umiejętność bezpiecznego wykonania podstawowych manewrów; 
 Znajomość podstawowych aspektów prac bosmańskich; 
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§ 3. Koszt udziału w szkoleniach 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania polityki cenowej. 
2. Koszt udziału w aktualnie prowadzonych kursach podany jest na stronie internetowej  

www.ycrewa.pl/kursy. 
3. Opłaty za udział w kursach należy dokonać przelewem na konto klubu: 28 8351 0003 0021 6515 

2000 0010 Bank Rumia Spółdzielczy. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kursanta 
oraz jakiego kursu dotyczy wpłata. 

4. Koszt udziału w zajęciach ustalany jest indywidualnie w zależności od czasu trwania szkolenia, 
programu szczegółowego szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia. 

5. Opłaty za szkolenia nie uwzględniają kosztów związanych z udziałem w egzaminie na stopnie 
żeglarskie i motorowodne oraz wydaniem patentu – egzaminy przeprowadzane są w ramach 
przepisów odrębnych. 

6. W ramach opłaty za szkolenie Organizator zapewnia: 
 szkolenie praktyczne i teoretyczne w zakresie opisanym w § 2. przeprowadzone przez 

wykwalifikowaną kadrę; 
 infrastrukturę oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia; 
 aktualne ubezpieczenie OC działalności Organizatora. 

§ 4. Czas trwania szkoleń 
1. Terminy prowadzenia kursów oraz wymiar czasowy kursów dostępne są na stronie internetowej 

www.ycrewa.pl/kursy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych 

części szkolenia po wcześniejszym powiadomieniu uczestników kursu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odwołania poszczególnych części szkolenia z przyczyn niezależnych 

od Organizatora (np. niewystarczająca ilość uczestników). 

2. Terminy zajęć oraz wymiar czasowy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami szkolenia. 

§ 5. Pozostałe przepisy 
1. Biorąc udział w szkoleniach, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
2. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika szkolenia, ponosi on pełną odpowiedzialność 

prawną i finansową. 
3. Organizator może odmówić przyjęcia na szkolenie bez podania przyczyny. 
4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kadry 

oddelegowanej przez Organizatora do prowadzenia i obsługi szkolenia.  
5. Zabrania się uczestniczenia w szkoleniach osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych lub odurzających, jak również wnoszenia takich środków na teren 
prowadzonego szkolenia.  

6. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez 
uczestnika szkolenia, Organizator ma prawo usunąć dyscyplinarnie uczestnika ze szkolenia bez 
zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.  

7. W przypadku warunków pogodowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników szkolenia, 
Organizator może odwołać poszczególne części praktyczne szkolenia. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w czasie jego trwania, Organizator nie 
dokona zwrotu uczestnikowi kosztów udziału w szkoleniu.  

 


