
 

 

  

KKuurrssyy  wweeeekkeennddoowwee  nnaa  ppaatteenntt  żżeeggllaarrzzaa  jjaacchhttoowweeggoo  

RREEGGUULLAAMMIINN  

  
 

1. Organizatorem szkoleń na stopień Żeglarza Jachtowego jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa  

2. Wszystkie informacje dotyczące szkoleń (terminy, ceny) znajdują się na stronie www.azs.waw.pl 

w zakładce szkolenia żeglarskie http://azs.waw.pl/kursy-zeglarskie/   

3. Organizator powołuje Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ), który jest przełożonym wszystkich 

uczestników kursu oraz instruktorów. 

4. Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych AZS Warszawa w Zegrzu 

Południowym ul. Warszawska 45,  zajęcia praktyczne odbywają się na Jeziorze Zegrzyńskim z bazą w OSW 

AZS Warszawa.  

5. Zgłaszający się na szkolenie powinni wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stornie 

www.azs.waw.pl w zakładce szkolenia żeglarskie. 

6. W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia należy wpłacić 

kwotę w wysokości 50% kosztów szkolenia. Płatności należy dokonać na konto: Akademickiego Związku 

Sportowego Warszawa, ul. Szpitalna 5 m 19, 00-031 Warszawa, ALIOR BANK nr konta: 12 2490 0005 0000 

4530 8906 3811 z dopiskiem: kurs żeglarski  „imię i nazwisko uczestnika kursu””.  Dane dostępne są także 

na stronie: http://azs.waw.pl/kontakt/  

W przypadku gdy do rozpoczęcia kursy pozostało mniej niż 14 dni w celu potwierdzenia udziału 

w szkoleniu należy wpłacić pełną kwotę. 

7. Zgłaszający się na kurs zobowiązani są uiścić pozostałą kwotę  najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 

kursu  przelewem na konto: Akademickiego Związku Sportowego Warszawa, ul. Szpitalna 5, 00-031 

Warszawa, nr konta: 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811 z dopiskiem: „kurs żeglarski „imię i nazwisko 

uczestnika kursu”.  Nie ma możliwości wpłaty pozostałej kwoty gotówką. 

8. Dokonując wpłaty uczestnik akceptuje regulamin szkoleń żeglarskich. 

9. W przypadku korzystania przez uczestnika ze zniżek, zobowiązany jest on przesłać skan lub ksero 

dokumentów uprawniających do zniżki na adres warszawa@azs.pl, faxem: 22 828 59 55 lub dostarczyć 

oryginał osobiście do biura AZS Warszawa, ul. Szpitalna 5 m 19, 00-031 Warszawa.  
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10. Korzystający ze zniżek zobowiązany jest do przedstawienie oryginałów dokumentów uprawniających do 

zniżek najpóźniej do pierwszych zajęciach na kursie. W przeciwnym wypadku zniżka za kurs zostanie 

cofnięta, a uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty brakującej kwoty. 

11. W przypadku konieczności rezygnacji ze szkolenia z przyczyn obiektywnych, należy powiadomić 

organizatora (mail: warszawa@azs.pl) nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem kursu, w przeciwnym 

razie deklarujący traci 100 % wpłaty.  

12. Wpłata za kurs nie obejmuje kosztów związanych z egzaminem i wydaniem patentu. Opłaty te pobierane 

są przez przedstawicieli komisji egzaminacyjnej przed egzaminem. 

13. W ramach wpłaty za szkolenie uczestnik ma zagwarantowane: szkolenie praktyczne i teoretyczne w 

zakresie wymaganym przez program szkolenia w godzinach i terminach podanych na stronie 

www.azs.waw.pl w zakładce szkolenia żeglarskie. 

14. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika szkolenia, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową. 

15. Kierownik oraz Kadra Instruktorska może odmówić przyjęcia na szkolenie bez podania przyczyny. 

16. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom instruktorów, przestrzegania 

niniejszego regulaminu, uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych. 

17. Zabrania się uczestniczenia w kursie w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub zażywanie 

środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich w czasie trwania kursu. 

18. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika 

kursu,  KWŻ lub instruktor ma prawo usunąć dyscyplinarnie takiego kursanta z listy uczestników kursu. 

19. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

na własną odpowiedzialność. 

20. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych KWŻ może odwołać zajęcia praktyczne danego 

dnia. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć teoretycznych i praktycznych oraz do 

zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu. 

22. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania Organizator nie dokona zwrotu 

uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za kurs. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora 

(np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Organizator gwarantuje pełny zwrot wpłaty. 

24. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031 Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu. Każda osoba, której dane dotyczą 

ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcie lub 

ograniczenia przetwarzania. 


