Regulamin Bezpieczeostwa na Wodzie uczniów klas sportowych o profilu żeglarskim na terenie
Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego (CŻWiL) ul. Sielska 38, Olsztyn
1. Uczestnicy zajęd na terenie CŻWiL zobowiązani są do przestrzegania regulaminu CRS Ukiel
oraz regulaminów klubów, przez które zajęcia są prowadzone, jak również do niniejszego
Regulaminu.
2. Za bezpieczeostwo zajęd odpowiada nauczyciel/trener koordynator wraz z trenerami
i nauczycielami wychowania fizycznego danej klasy żeglarskiej.
3. Do obowiązków nauczyciela/trenera koordynatora należy pisemne zgłoszenie wyjścia na
każdy trening żeglarski i powrotu z niego w recepcji CŻWiL.
4. Nauczyciele/trenerzy mają obowiązek sprawdzid, czy sprzęt żeglarski używany przez
uczestników zajęd jest sprawny, jak również czy pontony asekuracyjne są wyposażone
w środki bezpieczeostwa (koło ratunkowe, dodatkowy kapok, rzutka, kotwica z liną, apteczka,
zestaw naprawczy oraz zapas paliwa min. 5l).
5. W razie zagrożenia bezpieczeostwa życia uczestnikom zajęd nauczyciele/trenerzy
zobowiązani są do natychmiastowego udzielenia pomocy, jak również powiadomienia o tym
fakcie dyżurnego miasta poprzez radio UKF, mając na uwadze, że priorytetem jest
bezpieczeostwo uczestników zajęd.
6. Akcję udzielania pomocy koordynuje nauczyciel/trener koordynator będąc w kontakcie z
dyżurnym miasta do momentu przybycia służb specjalistycznych (Policji Wodnej, WOPR bądź
Straż Pożarna lub innej jednostki).
7. Na nabrzeżu, pomostach i wchodząc na jacht uczestnik zajęd zobowiązany jest do noszenia
kamizelki asekuracyjnej/ratunkowej, którą można zdjąd tylko za zgodą nauczyciela/trenera.
8. Po wypłynięciu z portu uczestnik zajęd czeka w pobliżu wyjścia na nauczyciela/trenera
prowadzącego trening żeglarski.
9. Wejście do wody tylko za zgodą nauczyciela/trenera i w miejscach do tego wyznaczonych.
10. W porcie obowiązuje zakaz kąpieli.
11. W czasie wywrotki jachtu uczestnik zajęd nie odpływa od jachtu.
12. Uczestnicy zajęd uważają na inne jachty pływające, szczególnie na te, którym musimy
ustępowad pierwszeostwa. Zobowiązany jest do bezwzględnego unikania kolizji nawet, gdy
ma pierwszeostwo drogi!
13. W razie problemu ze sprzętem, złym samopoczuciem, przemarznięciem bądź przegrzaniem
oraz innym zdarzeniem związanym z bezpieczeostwem własnym bądź innej osoby – uczestnik
zajęd zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie nauczyciela/trenera.
14. Uczestnik zajęd zawsze ubiera się stosownie do warunków pogodowych oraz posiada
komplet ubrao na przebranie.
15. Uczestnik zajęd zobowiązany jest do niezanieczyszczania zbiornika wodnego, na którym
przebywa.

