Wstępne zasady współpracy z partnerem przy
programie PGE PolSailing 2022
I. WSTĘP
Publikowane wstępne zasady stanowią punkt wyjścia do wyboru partnerów Polskiego Związku
Żeglarskiego, są również potwierdzeniem gotowości organizacyjnej potencjalnego partnera, zgodnej z
wytycznymi PZŻ na potrzeby realizacji programu “’PGE PolSailing” 2022.
Rekrutacja Partnerów odbywa się poprzez załączony formularz online pod podanymi poniżej
linkami:
PGE PolSailing 2022: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=AySM0u2Wk2zUZt_BaR2T3b9hBCIO2ZHmmeHj4Dm1SFUQzU5MUhKWkNQVldVRjgwRjRQRkFBNEo3MC4u&
web=1&wdLOR=c54AC0FF0-88A5-B244-A75B-EA59D573E6FD
PGE PolSailing Day 2022: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=AySM0u2Wk2zUZt_BaR2T3b9hBCIO2ZHmmeHj4Dm1SFUQjJXNTVHMU83VFVXNkpNQTUwREdMV0pPUi4u&
web=1&wdLOR=c80397B82-9B4B-AC43-8144-9D0C9C452D9D
Poniższe wstępne zasady współpracy mogą ulec niewielkim zmianą ze strony Polskiego Związku
Żeglarskiego.
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja 2022 r. Dobór partnerów przez Polski Związek Żeglarski
odbędzie się do dnia 31 maja 2022 r.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO
PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „PGE POLSAILING” 2022 - EDUKACJA
OPTIMIST 100 / WINDSURFING 100
1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku
Żeglarskiego.
2. Zasoby kadrowe partnera
Partner zapewnia:
● Obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ) i spełniającego
wymagania MSiT: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia instruktora lub
trenera nadane przez PZŻ, doświadczenie szkoleniowe lub administracyjne w
organizacji żeglarskiej.
● Obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji
programu i spełniającego wymagania MSiT - minimum jeden instruktor nie licząc
koordynatora.
Wymagania względem instruktora:
- ukończony 18 rok życia
- minimum średnie wykształcenie
- zaświadczenie o niekaralności
- nie mogą być kontraktowymi trenerami szkolenia centralnego
- doświadczenie lub przygotowanie pedagogiczne - udokumentowane prowadzenie
zajęć sportowych w szkole, klubie lub innej jednostce prowadzącej zajęcia z zakresu
kultury fizycznej.

3. Zasoby sprzętowe partnera
Partner zapewnia:
● min. 5 kompletnych łódek klasy Optimist / min. 10 kompletów windsurfingowych
● łódź trenerską do asekuracji zajęć
● środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej
realizacji zajęć.
4. Główne zadania partnera:
● Propozycja koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ.
● Prowadzenie przez koordynatora regionalnego wizytacji we wszystkich grupach
ćwiczebnych poparte dokumentacją dostarczoną przez PZŻ.
● Przeprowadzenie podczas zajęć testów sprawnościowych, których wyniki zostaną
wprowadzone przez koordynatora do Narodowej Bazy Talentów (wymóg MSiT).
● Rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system
rekrutacyjny na stronie www.polsailing.pl.
● Przeprowadzenie łącznej liczby 180 godzin zajęć praktycznych, dla minimum 100
uczestników wg. porządku: 10 grup x max. 10 os + max. 1 instruktor na grupę.
Z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może brać udział w zajęciach max 4,5 godziny
tygodniowo (wymóg MSiT).
● Zajęcia zgodne z programem szkolenia PGE PolSailing, z harmonogramem
zatwierdzonym przez PZŻ, w okresie 20 czerwca do – 17 września 2022 r.
● Realizacja łącznej liczby 18 dodatkowych godzin zajęć praktycznych, dla maksimum
10 wyselekcjonowanych uczestników wg. porządku:
1 instruktor x 4,5 godzin tygodniowo.
● Skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie z
realizacji projektu (zgodnie z wytycznymi PZŻ).
● Promocja programu w lokalnych mediach (we współpracy z PZŻ).
● Przekazanie w ramach finansowego wkładu własnego w wysokości: 2 199,00 zł brutto
we wskazanym terminie.

5. Podstawowe warunki współpracy
W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia:
● Materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach
ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ.
● Wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy.
● Bezpłatne materiały szkoleniowe (książki ABC Optimista/ ABC windsurfingu, plansze
edukacyjne).
● Sprzęt sportowy do realizacji zajęć (w ramach jego dostępności), dla partnerów
współpracujących przy realizacji programu “PolSailing” min. od roku.
● Doposażenie sprzętowe w ramach budżetu programu PGE PolSailing 2022.
● Dyplomy dla wszystkich uczestników.
● Materiały szkoleniowe m.in. w wersji elektronicznej.

●

Finanse
Wynagrodzenie dla instruktorów zajęć sportowych w wysokości:
min. 1 os. x 198 h x 60 zł/h = 11 880,00 zł brutto
koordynator 1 os x 4 000,00 zł brutto

●
●
●
●

Pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 11 500,00 zł
brutto
Pokrycie kosztu logistyki w wysokości 1 480,00 zł brutto
Książki ABC, dyplomy dla uczestników zapewnia PZŻ
Finansowy udział własny 2 199,00 zł brutto/ ośrodek PolSailing “100”

III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO
PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „PGE POLSAILING” 2022 - EDUKACJA
OPTIMIST 50
1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku
Żeglarskiego.
2. Zasoby kadrowe partnera
Partner zapewnia:
● Obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ) i spełniającego
wymagania MSiT: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia instruktora lub
trenera nadane przez PZŻ, doświadczenie szkoleniowe lub administracyjne w
organizacji żeglarskiej.
● Obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji
programu i spełniającego wymagania MSiT - minimum jeden instruktor nie licząc
koordynatora.
Wymagania względem instruktora:
- ukończony 18 rok życia
- minimum średnie wykształcenie
- zaświadczenie o niekaralności
- nie mogą być kontraktowymi trenerami szkolenia centralnego
- doświadczenie lub przygotowanie pedagogiczne - udokumentowane prowadzenie
zajęć sportowych w szkole, klubie lub innej jednostce prowadzącej zajęcia z zakresu
kultury fizycznej.
3.Zasoby sprzętowe partnera
Partner zapewnia:
● min. 5 kompletnych łódek klasy Optimist,
● łódź trenerską do asekuracji zajęć,
● Środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej
realizacji zajęć.
4.Główne zadania partnera:
● Propozycja koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ.
● Prowadzenie przez koorynatora regionalnego wizytacji we wszystkich grupach
ćwiczebnych, poprate dokumentacją dostarczoną przez PZŻ.
● Przeprowadzenie podczas zajęć testów sprawnościowych, których wyniki zostaną
wprowadzone przez koordynatora do Narodowej Bazy Talentów (wymóg MSiT).

●

Rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system
rekrutacyjny na stronie www.polsailing.pl.
● Przeprowadzenie łącznej liczby 90 godzin zajęć praktycznych, dla minimum 50
uczestników wg. porządku: 5 grup x max. 10 os + max. 1 instruktor na grupę.
Z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może brać udział w zajęciach max 4,5 godziny
tygodniowo wymóg MSiT).
● Zajęcia zgodne z programem szkolenia PGE PolSailing, z harmonogramem
zatwierdzonym przez PZŻ, w okresie 20 czerwca do – 17 września 2022 r.
● Realizacja łącznej liczby 18 dodatkowych godzin zajęć praktycznych, dla maksimum
10 wyselekcjonowanych uczestników wg. porządku:
1 instruktor x 4,5 godzin tygodniowo.
● Skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie z
realizacji projektu (zgodnie z wytycznymi PZŻ).
● Promocja programu w lokalnych mediach (we współpracy z PZŻ).
● Przekazanie, w ramach finansowego wkładu własnego w wysokości: 1695,00 zł brutto
we wskazanym terminie.
5. Podstawowe Warunki współpracy
W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia:
● Materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach
ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ.
● Wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy.
● Bezpłatne szkolenie dla instruktorów programu oraz koordynatora.
● Bezpłatne materiały szkoleniowe (książki ABC Optimista, plansze edukacyjne).
● Sprzęt sportowy do realizacji zajęć (w ramach jego dostępności), dla partnerów
współpracujących przy realizacji programu “PolSailing” min. od roku.
● Doposażenie sprzętowe w ramach budżetu programu PGE PolSailing 2022.
● Dyplomów dla wszystkich uczestników.
● Materiały szkoleniowe m.in. w wersji elektronicznej.
Finanse
● Wynagrodzenie dla instruktorów zajęć sportowych w wysokości:
min. 1 os. x 108 h x 60 zł/h = 6480,00 zł brutto
koordynator 1 os x 2500,00 zł brutto
● Pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 6 500,00 zł
brutto
● Pokrycie kosztu transportu w wysokości 1480,00 zł brutto
● Książki ABC, dyplomy dla uczestników zapewnia PZŻ
● Finansowy udział własny 1695,00 zł brutto/ ośrodek PolSailing “50”

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO
PROGRAMU EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ „PGE POLSAILING” 2022 – IMPREZA
POLSAILING DAY

1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku
Żeglarskiego.
2. Zasoby kadrowe partnera
Partner zapewnia:

•

Obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ) i spełniającego
wymagania MSiT: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia instruktora lub
trenera nadane przez PZŻ, doświadczenie szkoleniowe lub administracyjne w
organizacji żeglarskiej.

3. Zasoby sprzętowe partnera
Partner zapewnia:
•
•
•

min. 5 kompletnych łódek klasy Optimist / min. 10 kompletów windsurfingowych
łódź trenerską do asekuracji zajęć,
środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej
realizacji zajęć.

4. Główne zadania partnera:
• Wyznaczenie koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ,
• Realizacja imprezy sportowej PGE PolSailing Day, dla min. 100 uczestników z
minimum dwóch województw, w terminie od 20 czerwca do – 17 września 2022 r.
• Skompletowanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji projektu, sprawozdanie z
realizacji projektu (zgodnie z wytycznymi PZŻ),
• Promocja programu w lokalnych mediach (we współpracy z PZŻ),
• Przekazanie, w ramach finansowego wkładu własnego w wysokości: 400 zł brutto we
wskazanym terminie.

5. Podstawowe warunki współpracy
W ramach współpracy Polski Związek Żeglarski zapewnia:
•
•
•
•

Materiały promocyjne i promocję programu oraz ośrodków regionalnych w mediach
ogólnopolskich i społecznościowych PZŻ
Wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy
Zakup dyplomów dla wszystkich uczestników
Materiały szkoleniowe m.in. w wersji elektronicznej

Finanse
●

Wynagrodzenie dla obsługi technicznej podczas imprezy w wysokości:
5 osób x 1 dzień x 300 zł/dziennie = 1 500,00 zł brutto

●

Wynagrodzenie dla obsługi medycznej podczas imprezy w wysokości:
1 osoba x 1 dzień x 600 zł/dziennie= 600,00 zł brutto

●
●
●

Pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 3000,00 zł brutto
Pokrycie kosztu wyżywienia w wysokości 1 200,00 zł brutto
Dyplomy, medale zapewnia PZŻ

Finansowy udział własny: 400 zł brutto/ ośrodek PolSailing.

