OFERTA SEKCJI ŻEGLARSKIEJ
SEZON 2020/2021
NOWA E-DEKLARACJA UCZESTNIKA
Klub w tym sezonie wprowadził elektroniczną deklaracje uczestnika zamiast papierowej.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki Klubu (nowe osoby jak i osoby, które złożyły
deklaracje papierową w ubiegłych latach) są zobowiązani do wypełnienia nowej deklaracji
do 15 listopada.
E-Deklaracje wypełnia się jednorazowo na całe lata treningów w Klubie. Wypełnia się jeden
raz niezależnie w ilu sekcjach sportowych zapisany jest uczestnik.

Link do deklaracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0ph2Qv0Iu_EXjNnm8ewU0vyUCpopuqhnRWdVyB_A7Kb2w/viewform
Poniżej przedstawiona oferta dotyczy osób, które wypełniły deklarację uczestnika.

Jesienna szkółka żeglarska na jachtach optymist nad
Zalewem w Kryspinowie
Popołudnia oraz weekendy
6 – 13
lat

Zalew

wiek uczestników

Kryspinów

Certyfi
kat
certyfikat kompetencji

950 zł

cena – cały kurs

Terminy i godziny:
Kurs 3 weekendowy - soboty i niedziele 9.00 – 17.00, albo
Kurs 6 zajęciowy w godzinach popołudniowych w tygodniu, 16.00 – 18.00/19.00
Czas trwania szkółki jesiennej – wrzesień – październik 2020.
Miejsce: Zalew Kryspinowski
Kierownik: Mateusz Ćwikliński
Trenerzy: Alicja Latoń, Marta Cichoń

Małe
grupy

Sekcja ŻEGLARSKA

T
Program:
Żeglarstwo, jako forma sportu, a zarazem wypoczynku uczy współdziałania w grupie i
budowania wiary we własne możliwości, planowania działań i wdrażania ich w życie.
Żeglarstwo uczy samodzielności i kreatywnego myślenia. Uczy nawyków ruchowych i
wzmacnia motorykę ciała. Żeglarstwo hartuje… ducha i ciało
Zapraszamy na cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 13 lat.
Autorski Program:
9 lat doświadczeń szkoły Navigare w prowadzeniu kursów żeglarskich oraz indywidualne
doświadczenia naszych instruktorów i kursantów, zaowocowały autorskim programem
rozwoju żeglarskiego. Proponujemy ścieżkę, która daje gwarancję bycia wyszkolonym przez
instruktora i kapitana, którego zna się od szkolenia podstawowego
Koszt:
950 zł

Kurs 3 weekendy lub kurs w godzinach popołudniowych na tygodniu (
6 zajęć)

Cena zawiera:
Szkolenie na żaglach i na silniku, jachty, sprzęt treningowy, zajęcia na przystani Navigare,
ubezpieczenie
Cena nie zawiera:
Dojazdu nad Zalew Kryspinowski, powrotu do domu.
Wpłaty:
Na bieżąco, w miarę uruchamiania grup szkoleniowych
Sposoby płatności:
Przelew na konto bankowe:
Navigare Yacht Club, ul. Górka Narodowa 118/6, 31-234 Kraków
Nr konta: 50 1910 1048 2103 4283 3779 0001
W tytule przelewu: Glosator, imię, nazwisko, kurs żeglarski
ZAPISY i informacje:
Do p. Mateusza Ćwiklińskiego przez info@navigareyc.pl
Szybki kontakt: 514809099

WEEKENDOWY KURS na stopień żeglarza jachtowego w Kryspinowie
6 weekendów
14 – 19
lat
wiek uczestników

Zalew

Kryspinów

Patent
Patent

1200 zł +
125 egzamin

na koniec egzamin

cena – cały kurs

Małe
grupy

Terminy i godziny:
soboty i niedziele 8.00 – 18.00
Rozpoczęcie kursu po obozach szkolnych. (wrzesień, październik 2020)
Miejsce: Zalew Kryspinowski
Kierownik: Mateusz Ćwikliński
Trenerzy: Alicja Latoń, Marta Cichoń

Program:
Na szkoleniach kładziemy nacisk na intensywną pracę żaglami, jako jedna z nielicznych
szkół żeglowania, wciąż uczymy manewrów portowych na żaglach oraz przy boi.
Dysponujemy 7 silnikami – każdy żeglarz poznaje różne techniki manewrowania w porcie na
silniku na różnych typach jachtów. Z przedmiotów teoretycznych mamy najlepszych specjalistów od teorii żeglowania, czyli fizyki zajmującej się siłami wytwarzanymi na żaglu i kadłubie, specjalistów od meteorologii oraz ratownictwa – najważniejszych dyscyplin w żeglarstwie. Nie uczymy „pod testy”, uczymy jak być dobrym kapitanem.
Autorski Program:
9 lat doświadczeń szkoły Navigare w prowadzeniu kursów żeglarskich oraz indywidualne doświadczenia naszych instruktorów i kursantów, zaowocowały autorskim programem rozwoju
żeglarskiego. Proponujemy ścieżkę, która daje gwarancję bycia wyszkolonym przez instruktora i kapitana, którego zna się od szkolenia podstawowego

Sekcja ŻEGLARSKA

Koszt:
1200 zł

Kurs / 6 weekendów

125 zł

Egzamin

25 zł

Opłata za wydanie patentu

Cena zawiera:
Szkolenie na żaglach i na silniku, jachty, sprzęt treningowy, zajęcia na przystani Navigare,
ubezpieczenie
Cena nie zawiera:
Dojazdu nad Zalew Kryspinowski, powrotu do domu. Posiłków
Sposoby płatności:
Przelew na konto bankowe:
Navigare Yacht Club, ul. Górka Narodowa 118/6, 31-234 Kraków
Nr konta: 50 1910 1048 2103 4283 3779 0001 W tytule przelewu: Glosator, imię, nazwisko,
kurs żeglarski
ZAPISY i informacje:
Do 1 października 2020 do p. Mateusza Ćwiklińskiego przez info@navigareyc.pl
Szybki kontakt: 514809099

