Format książeczki: A6 (105/148 mm),
- okładka: papier karton 240 g/cm2, druk offset fullkolor 4+1, folia matowa, zaokrąglone narożniki,
- nakładka na IV stronę okładki: papier offset 120 g/cm2, druk offset fullkolor 4+0 lub 4+4 (z kodem kreskowym)
- kartki: papier offset 120 g/cm2, druk monochrom 1+1,
- zszywki na grzbiecie 2 szt, przezroczysta obwoluta dwuskrzydłowa A6 z folii PP.
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POSIADANE CERTYFIKATY, PATENTY, ŚWIADECTWA*

POSIADANE CERTYFIKATY, PATENTY, ŚWIADECTWA*

CERTIFICATES, LICENSES, DIPLOMAS*

CERTIFICATES, LICENSES, DIPLOMAS*

Data nadania
Date of issue

Certyfikat, patent,
zaświadczenie itp.
Certificate, license,
diploma etc.

Numer dokumentu

Potwierdzenie

Data nadania

Serial number

Confirmation

Date of issue

Certyfikat, patent,
zaświadczenie itp.
Certificate, license,
diploma etc.

Numer dokumentu

Potwierdzenie

Serial number

Confirmation

ap
* Zestawienie posiadanych certyfikatów (np. certyfikatów kompetencji
żeglarskich), patentów (np. żeglarskich, motorowodnych, instruktorskich),
zaświadczeń (np. ukończenia szkolenia), legitymacji i tytułów (np. ratownika,
instruktora), innych uprawnień związanych z uprawianiem turystyki wodnej.
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* List of certificates (e.g. certificates of competence in sailing), licenses (e.g. degrees
in sailing, powerboating, instructing), diplomas (e.g. completion of training), other
qualifications (e.g. lifeguard, instructor), including those related to watersports and tourism.
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REJSY PO WODACH MORSKICH
SEA PRACTICE
Nazwa jachtu
(typ i wielkość)
Name of the yacht
(type and size)

Bandera i port
macierzysty jachtu
Flag and port
of registry

Data i port
zamustrowania
Date and port
of embarkation

Funkcja
Position

Odwiedzane
porty
Ports visited

Liczba Mm
i godzin

Data i port
wymustrowania

Sea miles
and hours

Date and port
of disembarkation

Podpis kapitana
Master's signature

ap
10
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE

ŚRODKI SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI

SAFETY PRECAUTIONS ON THE WATER

MEANS OF SIGNALLING AND COMMUNICATION

Środki ratunkowe i asekuracyjne

A

B

Wzywanie pomocy na wodach śródlądowych

Do udzielania pomocy człowiekowi znajdującemu się w wodzie, stosowane są specjalne
środki ratownicze: koło ratunkowe (D) – np. z zasobnikiem na linkę asekuracyjną, koło
ratunkowe typu podkowa (E), koło ślizgowe (F) – do holowania za jachtem oraz rzutka rękawowa z pływakiem na lince z szelkami(G) – stosowana głównie przez ratowników wodnych.

H

I

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa na wodach śródlądowych, pomoc wzywać można
m.in.: wymachując równocześnie obu ramionami w bok (A) lub zataczając okręgi charakterystycznym przedmiotem (B) – np. flagą, pagajem, światłem czerwonym lub białym. Stosowane mogą tu być również specjalne ratunkowe sygnały dźwiękowe nadawane przez syrenę
lub róg mgłowy (C). Najskuteczniejszy jest jednak kontakt telefoniczny (D) z Centrum
Powiadamiania Ratunkowego (112) lub z WOPR (601-100-100).

Wzywanie pomocy na wodach morskich
A
B
C

J

Aby wezwać pomoc na wodach morskich należy m.in.: pokazać pomarańczową flarę ręczną (A), wrzucić do wody
pławkę z pomarańczowym dymem (B), wystrzelić czerwone rakiety z ręcznej wyrzutni (C), uruchomić w wodzie pławkę świetlną (D). Ponadto można podnieść na maszcie
zestaw składający się z flagi i kuli (G), regularnie uderzać
w dzwon (H) oraz nadawać sygnał SOS za pomocą światła
lub dźwięku (I).
System GMDSS umożliwia wykorzystanie pławy radiolokacyjnej EPIRB (E) oraz transpondera radarowego SART
(F). Najskuteczniejszym jest jednak radiotelefon VHF
z przystawką DSC (J) pozwalający na komunikację ze stacjami brzegowymi i statkami (fonia lub tekst).

G
Podczas trudnych warunków pogodowych,
osoby przebywające na pokładzie jachtu morskiego powinny mieć założone pasy bezpieczeństwa (H) z szelkami (I) umożliwiającymi
wpinanie się do stałych elementów na pokładzie jachtu. Zapobiega to wypadnięciu za burtę.
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D

G

F

E

D

C

Wypadnięcie za burtę jachtu do wody grozi utonięciem. Uprawianie sportów i rekreacji w środowisku wodnym wymaga więc stosowania odpowiednich, indywidualnych środków wypornościowych. Powszechnie stosowanym jest (A) kamizelka ratunkowa z kołnierzem
(podtrzymująca głowę przed zanurzeniem w wodzie i obracająca człowieka w wodzie twarzą
do góry, umożliwiając oddychanie). Wygodniejszą jej wersją jest (B) pneumatyczna kamizelka
ratunkowa (napełniana ręcznie lub automatycznie). Dla osób potrafiących dobrze pływać
pomocna jest (C) kamizelka asekuracyjna (nie jest ona jednak środkiem ratunkowym – zalecana ostrożność!).

D

B

A

C

H

I

E

F

J

Ewakuację załogi z tonącego jachtu morskiego zapewnia automatyczna tratwa ratunkowa (J). Jej specjalne wyposażenie
(żywność, środki sygnalizacji i łączności)
umożliwia długotrwałe oczekiwanie na pomoc (służb ratownictwa SAR).
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