
 

Wstępne zasady współpracy z partnerem przy 
programie PolSailing Cała Rodzina pod Żaglami 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 “PolSailing Cała Rodzina pod Żaglami 2022”.  
Poniższe wstępne zasady współpracy mogą ulec niewielkim zmianą ze strony Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 03 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59. Dobór partnerów 
przez Polski Związek Żeglarski odbędzie się do dnia 10 sierpnia 2022 r.   

 

II. ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PRZY REALIZACJI PROGRAMU 
“POLSAILING CAŁA RODZINA POD ŻAGLAMI 2022”  

1. Partnerem programu może być wyłącznie organizacja będąca członkiem Polskiego Związku 
Żeglarskiego. 

2. Zasoby kadrowe partnera 
Partner zapewnia: 

● Obsługę koordynatora programu (zatwierdzonego przez PZŻ)  
● Obsługę instruktorską programu w liczbie niezbędnej do terminowej realizacji 

programu i spełniającego wymagania. Wymagania względem instruktora: posiadanie 
stopnia nauczyciela, instruktora lub trenera żeglarstwa, ukończony 18 rok życia, 
niekaralność, minimum średnie wykształcenie, doświadczenie lub przygotowanie 
pedagogiczne. 
 

3. Zasoby sprzętowe partnera 
Partner zapewnia: 

● Dwa jachty w stanie umożliwiającym bezpieczną realizację rejsów dla pięciu osób,  
● środki asekuracyjne oraz bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej 

realizacji rejsów. 
 

4. Główne zadania partnera: 
● Wyznaczenie koordynatora regionalnego do zatwierdzenia przez PZŻ, na zasadach 

wolontariatu.  
● Zapewnienie obsługi instruktorskiej (koordynator może być instruktorem, jeżeli 

spełnia wszystkie wymagania PZŻ). 
● Rekrutacja kandydatów zgłaszających się do udziału w programie przez system na 

stronie www.polsailing.pl. 
● Realizacja 40 rejsów prowadzonych przez instruktora, dla mininum 160 uczestników, 

trwających ok. 2h.  
● 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 jachtu do realizacji programu w 

wymiarze 40h w wysokości: 2000,00 zł brutto (oświadczenie).   
 
 



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. 
● Dyplomy dla wszystkich uczestników.  

 
Finanse 

● Wynagrodzenie dla instruktorów zajęć sportowych w wysokości:  
min. 1 os. x 80 h x 50 zł/h = 4000,00 zł brutto 

● Pokrycie kosztu wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu w wysokości 2000,00 zł brutto 
● Wkład własny niefinansowy osobowy 788,00 zł brutto 
● Wkład własny niefinansowy rzeczowy 2000,00 zł brutto 

 
 


