
 
 
 
KURS NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO I STERNIKA  
MOTOROWODNEGO -  IV TURNUS 
 
W czasie IV turnusu Letnich Sportowisk 2019 uczestnicy zgłoszeni na kurs będą  
uczyć się pod okiem instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) i Polskiego Związku 
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW). Szkolenie będzie przygotowaniem do 
samodzielnego prowadzenia jachtu na żaglach oraz na silniku. Sportowisko zakończymy 
egzaminem na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego. 
 
Patent Sternik Motorowodny - uprawnienia na prowadzenie jachtów motorowych po wodach 
śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile 
morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą prowadzić jachty z 
silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech). 

Patent Żeglarz Jachtowy - uprawnia do: prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym 
napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z 
pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w 
strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, realizują 
powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej, która posiada stopień żeglarza 
jachtowego lub wyższy, a sam nadzór prowadzony jest w określonych przez rozporządzenie  
Ministra Sportu warunkach.  

Szkolenie realizujemy w terminie 4-12.08.2019r tj. IV turnus Letnich Sportowisk 2019. 
Uczestnicy szkolenia na powyższe stopnie dołączą do naszej grupy Adventure ale będą realizować 
odrębny program zajęć żeglarskich i motorowodnych. Nie będą mogli skorzystać z atrakcji 
zawartych w ofercie wyjazdów Letnich Sportowisk z powodu realizacji specjalistycznych zajęć.  
Jednak jak tylko będzie to możliwe czasowo kursanci będą mięli do dyspozycji zajęcia programowe 
uczestników grup Adventure Multisport lub Adventure Sail & Rescue. 

Podczas Sportowiska uczestnicy poznają dokładnie tajniki żeglarstwa i motorowodniactwa zgodnie 
z zaleceniami PZŻ i PZMiNW w programie m.in. budowa jachtu, przepisy, teoria żeglowania, locja, 
ratownictwo, teoria manewrowania, meteorologia, praktyka, prace bosmańskie, manewrowanie, 
szanty, historie żeglarskie oraz podstawy kierowania ludźmi. 

Grupa realizująca szkolenie żeglarskie i motorowodne zarówno do południa jak i po południu będzie 
miała zajęcia na wodzie uzupełnione wykładami. Uczestnictwo w innych zajęciach, pozostąłych grup 
Adventure będzie możliwe tylko w chwili gdy kadra instruktorska oceni, że nie koliduje to z 
realizowanym szkoleniem. 
 
Co zabrać najważniejsze: 
- ważną legitymację szkolną z numerem PESEL, ksero legitymacji szkolnej  
  (potrzebne do zniżki za egzamin i patent) 
- ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną kurtkę (sztormiak), kalosze, strój kąpielowy/kąpielówki,  
  krem z filtrem UV, letnie nakrycie głowy (czapkę) 
- przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy i plażowy,  
  krem z filtrem UV, środek przeciwko owadom,  
  okulary przeciwsłoneczne  
- własny śpiwór oraz latarkę z zapasem baterii 
- 125 zł na egzamin oraz 25 zł na patent 
  płatne na obozie u kierownika wyszkolenia 
- ponadto prosimy zabrać ze sobą, wypełnione 
  dokumenty, niezbędne do uzyskania patentu 

                                       Podręczniki szkoleniowe:  


