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REGULAMIN SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH I MOTOROWODNYCH 

Organizowanych przez Szkoła Żeglarstwa Magellan 

1.Uczestnicy szkolenia mają obowiązek stosowania się do poleceń Instruktora prowadzącego zajęcia 

szczególnie podczas zajęć na wodzie. Niestosowanie się do poleceń Instruktora może skutkować 

natychmiastowym usunięciem Uczestnika ze szkolenia bez prawa do zwrotu wartości 

niewykorzystanych dni szkolenia. Instruktor decyduje o przebiegu szkolenia.  

2. Od Uczestników szkolenia nie są wymagane żadne kwalifikacje oraz doświadczenie żeglarskie lub 

motorowodne, z wyjątkiem kursów na wyższe stopnie żeglarskie (Jachtowy Sternik Morski). Uczestnicy 

szkolenia będą brali czynny udział w obsłudze jachtu, klarowaniu jachtu i innych czynnościach 

żeglarskich.  

3. Jeżeli Instruktor uzna, że warunki meteorologiczne na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo 

dla załóg lub sprzętu, może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia zastępując je zajęciami 

teoretycznymi. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę siłę 

wiatru, możliwości sprzętowe oraz sprawność załóg szkoleniowych.  

4. Podczas zajęć praktycznych na wodzie Uczestnik ma obowiązek założyć kamizelkę ratunkową na 

polecenie Instruktora. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować usunięciem Uczestnika 

z zajęć praktycznych na wodzie bez prawa do zwrotu wartości niewykorzystanych godzin 

szkoleniowych.  

5.Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku na jachtach, w miejscu zajęć teoretycznych oraz 

na terenie portu. 

6. Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie.  

7. W trakcie szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków 

odurzających i psychoaktywnych, jak również zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na jachtach i 

na pomostach portowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

badania alkomatem osoby, której zachowanie budzi podejrzenie znajdowania się pod wpływem 

alkoholu.  

8 Organizator ma prawo usunąć ze szkolenia Uczestnika utrudniającego w rażący sposób realizację 

szkolenia. W takim przypadku Uczestnik nie ma prawa jakiejkolwiek rekompensaty ze strony 

Organizatora.  

9. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Organizatorem za wszelkie szkody wynikłe z 

niestosowania się do poleceń Instruktora prowadzącego Szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, 

ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego opiekun prawny. 

Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia na koszt Uczestnika.  

10. Uczestnik zobowiązany jest również stosować się do przepisów porządkowych portu, w którym 

prowadzone jest Szkolenie oraz do zasad dobrej praktyki żeglarskiej.  

11. Uczestnik oświadcza iż posiada umiejętność pływania wpław. Brak umiejętności pływania wpław 

powinien być zgłoszony Organizatorowi lub instruktorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

12. Uczestnik oświadcza iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w szkoleniu 

żeglarskim/motorowodnym. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi 

przed szkoleniem.  

13. Regulamin szkoleń żeglarskich i motorowodnych stanowi integralną część umowy uczestnictwa w 

szkoleniu. Uczestnik zawierający Umowę oświadcza, że zapoznał się z powyższym regulaminem. 


