POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
ZALECENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
W SPRAWIE PROWADZENIA SZKOLEŃ I EGZAMINÓW ŻEGLARSKICH
W CZASIE PANDEMII COVID-19

I.

Wstęp
W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania
wynikające z przeprowadzania egzaminów i szkoleń na uprawnienia żeglarskie będą
realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.
Uczestnictwo w szkoleniu i/lub egzaminie odbywa się na własną odpowiedzialność
uczestnika. Każdy uczestnik zrzeka się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo
wszelkich roszczeń wobec organizatorów szkolenia i egzaminu, w szczególności wobec
Polskiego Związku Żeglarskiego.
Zasady wprowadzone zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww.
aktywności i wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (zalecenia dot.
zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność
zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.).
Ośrodek szkoleniowy zapewnia dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do
budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do egzaminów i szkoleń teoretycznych, a także
w bezpośrednim kontakcie ze sprzętem służącym do przeprowadzania egzaminów i szkoleń
praktycznych z użyciem sprzętu pływającego.

II.

Szkolenie teoretyczne
1. Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i środków łączności
telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.
2. W przypadku realizacji zajęć teoretycznych w zamkniętym pomieszczeniu, wszystkie
osoby przebywają w maseczkach zakrywających nos i usta z zachowaniem dwóch
metrów odległości między sobą.

III.

Szkolenie praktyczne
1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie
i z powrotem odbywa się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń. Rekomendujemy,
aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu
i pojedynczo.
2. Uczestnicy szkolenia będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.
3. Uczestnicy szkolenia podpisują oświadczenie (załącznik 1), w imieniu osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisuje prawny opiekun (załącznik 1a). Oświadczenia są
przechowywane przez organizatora szkolenia.
4. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny
dezynfekujące.
5. Organizacja szkolenia wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na
pomoście osób z różnych załóg.
6. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
7. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości
między sobą.
8. Przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność
załoga.

IV.

Egzamin na patenty żeglarskie
1. Uczestnicy egzaminu i Komisja egzaminacyjna dojeżdża na miejsce egzaminu własnym
środkiem transportu i pojedynczo.
2. Uczestnicy egzaminu będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.
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3.

4.

5.
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Uczestnicy egzaminu oraz członkowie komisji egzaminacyjnej podpisują odpowiednie
oświadczenie (załącznik 1, 1a, 2), w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie
podpisuje prawny opiekun. Oświadczenia są przechowywane przez organizatora
szkolenia lub są dołączane do dokumentacji egzaminacyjnej.
Podczas egzaminu można korzystać jedynie ze:
1) specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej;
2) toalety, która jest regularnie odkażana i wyposażona w płyny dezynfekujące;
3) zdezynfekowanych jachtów.
Organizacja egzaminu wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na
pomoście osób z różnych załóg (z wyjątkiem sali egzaminacyjnej).
Część teoretyczna odbywa się jako pierwsza (chyba że warunki meteorologiczne
wskazują inaczej). W przypadku niezaliczenia część teoretycznej, rekomendujemy nie
przystępowanie przez egzaminowanego do części praktycznej.

V.

Egzamin teoretyczny
1. Do sali wchodzi się w odstępach min 2 m, przed wejściem na salę egzaminacyjną
wszyscy dezynfekują ręce.
2. Egzaminowani przychodzą na egzamin z własnym długopisem.
3. Egzaminowani przebywają na sali egzaminacyjnej w maseczkach zakrywających nos
i usta oraz zachowują odległość 2 metrów od siebie.
4. 4. Tożsamość egzaminowanych będzie sprawdzana pojedynczo przez jedną osobę
z KE.

VI.

Egzamin praktyczny
1. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
2. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości
między sobą.
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Załącznik 1
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA/EGZAMINU*
W CZASIE PANDEMII COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma
istniejącego zagrożenia epidemicznego i przystępuję do szkolenia i egzaminu na własne ryzyko
oraz oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Nie jestem objęty/objęta kwarantanną.
W razie jakichkolwiek symptomów czy objawów COVID-19 powstrzymam się od uczestnictwa
w szkoleniu i/lub egzaminie.
Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie i/lub szkoleniu.
Zobowiązuję się dokonywać dezynfekcji rąk w miejscach wskazanych przez pracownika
ośrodka.
Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych i zaleceń w zakresie poruszania się po ośrodku
(wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania zasady zachowania
dystansu od innych osób.
Deklaruję, że będę uczestniczyć w egzaminie i/lub szkoleniu na własną odpowiedzialność
i świadomy ryzyk związanych z epidemią oświadczam, iż zrzekam się w najszerszym zakresie
dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń wobec organizatorów szkolenia i egzaminu,
w szczególności wobec Polskiego Związku Żeglarskiego.

miejscowość i data

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 1a
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA* NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
SZKOLENIA/EGZAMINU* W CZASIE PANDEMII COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma
istniejącego zagrożenia epidemicznego i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego podopiecznego
w szkoleniu i egzaminie na moje ryzyko oraz oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Mój podopieczny nie jest objęty kwarantanną.
W razie jakichkolwiek symptomów czy objawów COVID-19 powstrzyma się od uczestnictwa
w szkoleniu i/lub egzaminie.
Mój podopieczny nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie i/lub
szkoleniu.
Mój podopieczny zobowiązuję się dokonywać dezynfekcji rąk w miejscach wskazanych przez
pracownika ośrodka.
Mój podopieczny zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych i zaleceń w zakresie
poruszania się po ośrodku (wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania
zasady zachowania dystansu od innych osób.
Deklaruję, że mój podopieczny będzie uczestniczyć w egzaminie i/lub szkoleniu na moją
odpowiedzialność i świadomy/a ryzyk związanych z epidemią oświadczam, iż zrzekam się
w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń wobec organizatorów
szkolenia i egzaminu, w szczególności wobec Polskiego Związku Żeglarskiego.

miejscowość i data

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W CZASIE PANDEMII COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma
istniejącego zagrożenia epidemicznego i przystępuję do szkolenia i egzaminu na własne ryzyko
oraz oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

Nie jestem objęty/objęta kwarantanną.
Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie.
Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych i zaleceń w zakresie poruszania się po ośrodku
(wyłącznie wskazanymi ciągami komunikacyjnymi) i przestrzegania zasady zachowania
dystansu od innych osób.
Deklaruję, że będę uczestniczyć w egzaminie i/lub szkoleniu na własną odpowiedzialność
i świadomy ryzyk związanych z epidemią oświadczam, iż zrzekam się jakichkolwiek roszczeń
wobec organizatorów szkolenia i egzaminu, w szczególności wobec Polskiego Związku
Żeglarskiego.

miejscowość i data

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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