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Wstępna oferta szkoleń motorowodnych dla Straży Pożarnej

Założenia główne:

Czas trwania szkolenia: 2-3 dni – terminy do ustalenia
PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

na patent sternika motorowodnego

1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) budowa silników,

b) obsługa i konserwacja silników,

c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,

d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;

5) podstawy locji, w tym w szczególności:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b) mapy i przewodniki,

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,

e) udzielanie pierwszej pomocy,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru,

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek

za burtą”,

c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3) praca w charakterze członka załogi;

4) podstawowe prace bosmańskie.
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Wymagania do uzyskania państwowego stopnia sternika motorowodnego:

1.Ukończone 14 lat,

2.Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia:

1.Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,

2.Prowadzenie  jachtów  motorowych  o  długości  kadłuba  do  12  m  po  morskich  wodach  wewnętrznych  oraz

pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,

3.Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika

do 60 kW.

KURS w Olsztynie na motorówce firmy SKYSAIL:

Wariant 1 grupa 3-5 osób

Koszt kursu 500 zł / osoba – rabat dla grupy 10% = 450 zł / osoba

Wariant 2 grupa 6 - 10 osób

Koszt kursu 500 zł / osoba – rabat dla grupy 15% = 425 zł / osoba

Wariant 3 grupa powyżej 10 osób

Koszt kursu 500 zł / osoba – rabat dla grupy 20% = 400 zł / osoba

KURS w Olsztynie na motorówce zapewnionej przez Straż Pożarną:

Wariant 1 grupa 3-5 osób

Koszt kursu 500 zł / osoba – rabat dla grupy 20% = 400 zł / osoba

Wariant 2 grupa 5 - 10 osób

Koszt kursu 500 zł / osoba – rabat dla grupy 25% = 375 zł / osoba

Wariant 3 grupa powyżej 10 osób

Koszt kursu 500 zł / osoba – rabat dla grupy 30% = 350 zł / osoba

Dodatkowo w każdym z wariantów: Koszty egzaminu państwowego: 250 zł / osoba

• Realizacja  kursu  poza  Olsztynem  –  cena  ustalana  indywidualnie  w  zależności  od
odległości od Olsztyna

• Kursy na licencje na holowanie obiektów nawodnych: koszt 350 zł / osoby – rabat =
250 zł / osoba + koszt egzaminu państwowego 250 zł / osoba

• Kursy Stermotorzysty – oferta może zostać przygotowana indywidualnie w zależności
od ilości uczestników, terminu i dalszych szczegółowych ustaleń.

W przypadku pytań lub sugestii zapraszam do kontaktu: 

PIOTR WROŃSKI tel: +48 608403735, email: biuro@skysail.pl
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