REGULAMIN
Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
Zadanie jest współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1. Celem Warsztatów jest nauka żeglarstwa osób niepełnosprawnych. To nie są wczasy, ani turnus
rehabilitacyjny!!! Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają wiele godzin dziennie. Program nie
przewiduje funkcji opiekuna - pielęgniarza świadczącego pomoc w codziennych sprawach bytowych
(wstawanie z łóżka, mycie, ubieranie się, itp.). Z powodu dużej ilości obowiązkowych zajęć
zabronione jest przyjeżdżanie z dziećmi i zwierzętami.
2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w warsztatach jest:
a. ukończenie 18 lat;
b. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
c. Wypełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIA i ANKIETY BENEFICJENTA i podpisanie ich,
d. wykonanie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności, (oryginał do okazania w dniu przyjazdu)
e. uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego zapis: „Brak przeciwwskazań do uprawiania
żeglarstwa”
f. przesłanie pocztą dokumentów z pozycji c, d, e, ( z dopiskiem na kopercie „Warsztaty PFRON MSŻ) na adres:
Mazurska Szkoła Żeglarstwa
Ul. Moniuszki 24
11 -500 Giżycko
h. po potwierdzeniu przez organizatora, o zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach,
natychmiastowe wpłacenie kaucji pobytowo - sprzętowej w wysokości 250 zł na konto Mazurskiej
Szkoły Żeglarstwa Nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503. Kaucja będzie zwrócona do rąk
uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów. W przypadku nie stawienia się uczestnika na Warsztaty,
spowodowania szkód w wyposażeniu lub sprzęcie, lub usunięcia z Warsztatów na podstawie punktu
11 niniejszego regulaminu kaucja przepada.
3. Uczestnik na własny koszt przybywa do Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki
Wodnej w Giżycku ul. Moniuszki 24, do godz. 12.00 w dzień rozpoczęcia Warsztatów. Na terenie
Centrum postój pojazdów jest płatny i dozwolony wyłącznie we wskazanych miejscach.
4. Uczestnik szkolenia musi posiadać:
a. odzież przeciwdeszczową;
b. obuwie o miękkiej podeszwie
c. nakrycie głowy chroniące przed słońcem i okulary przeciwsłoneczne.
5. Przełożonym składu osobowego Warsztatów jest Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego – KWŻ.
6. Uczestnicy Warsztatów zorganizowani są w wachty, których skład ustala KWŻ.
7. Przełożonym wachty jest instruktor.
8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach programowych oraz
wykonywania poleceń KWŻ i instruktorów.
9. Uczestnicy Warsztatów mogą wybrać trzyosobową Radę. Rada jest ciałem społecznym,
reprezentującym interesy uczestników szkolenia wobec KWŻ.
10. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami
kultury, etyki i etykiety żeglarskiej.
11. Picie alkoholu i napojów alkoholowych oraz używanie środków odurzających, a także
przebywanie w stanie wskazującym na ich spożycie w czasie zajęć jest kategorycznie zabronione i
skutkuje wydaleniem ze szkolenia, co automatycznie wiąże się z obowiązkiem zwrotu pełnych
kosztów udziału w Warsztatach.
12. Skargi, życzenia i zażalenia uczestnicy składają do KWŻ za pośrednictwem Rady.
13. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych wraz z wizerunkiem, przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa i Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i
ewaluacją zadania.
14. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
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