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Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ISSA)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ISSA) zostało założone przez organizacje żeglarskie 
z Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Polski oraz Wielkiej Brytanii w Londynie 
w 1968r. Zostało zarejestrowane w Szwajcarii 11 stycznia 1969r. 

Głównym celem ISSA jest promowanie żeglarstwa. Od początku swojej działalności organizacja wdraża 
wysokie standardy w nauczaniu żeglarstwa oraz innych sportów wodnych. Dokumenty kwalifikacyjne 
honorowane są praktycznie na całym świecie.

W pierwszych latach dużą aktywnością w organizacji wykazywały się duże federacje z Europy oraz innych 
kontynentów. Dobrym przykładem są organizacje takie jak Frances Federation de Voile z Francji, Royal 
Yachting Association z Wielkiej Brytanii, Canadian Yachting Association, United States Sailing Association 
oraz American Sailing Association czy też Deutscher Vereind Sportsegelschulen. Organizacji tych było dużo 
więcej. Od samego początku w ISSA funkcjonował również Polski Związek Żeglarski. 

Poza opracowywaniem programów szkolenia i ustalaniem standardów ISSA, zajmuje się również 
szkoleniem instruktorów. Zespół ekspertów ISSA opracował międzynarodowe książeczki żeglarskie  
popularyzowane w wielu krajach, w tym w Polsce. 

Od początku działalności ISSA co roku organizuje walne zgromadzenia, a w ciągu roku konferencje 
i spotkania służące wymianie wiedzy oraz doświadczeń - między szkołami i instruktorami. Aktualny 
terminarz spotkań można znaleźć na stronie issa.global

Zakres ważności certyfikatu ISO 9001:2008 obejmuje: zarządzanie procesem certyfikacji w zakresie 
nadawania indywidualnych uprawnień osobom w obszarze sportów wodnych, akredytację szkół 
żeglarskich oraz autoryzację uprawnień instruktorów żeglarstwa.
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W połowie lat 90-tych ISSA zaczęła zajmować się indywidualnymi szkołami, które w niektórych krajach 
pozostawione zostały same sobie.

W roku 2008, kiedy prezydentem stowarzyszenia został Joan Basacoma (były wiceprezes Federacji 
Żeglarskiej Katalonii), ISSA otrzymała wsparcie finansowe od rządu Katalonii. Środki zostały przeznaczone 
na badanie rynku, wykonane w rejonie Morza Śródziemnego (Chorwacja, Grecja, Włochy i Hiszpania). Wyniki 
badań stanowiły podstawę do opracowania planu działań na kolejne lata. Plan działania został stworzony 
na podstawie potrzeb zgłaszanych przez ankietowane szkoły.

Plan działania realizowany jest od roku 2009. Odświeżone zostały standardy ISSA z poprzednich lat, 
wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie kontroli jakości oraz wprowadzono nowe programy szkolenia 
instruktorów. Uwzględniono nowoczesne metody dydaktyczne, przekazując przyszłym instruktorom 
wydajne oraz skuteczne narzędzia.

Jednym z nowych kursów szkoleniowych jest „Update Traning”, który adresowany jest do osób 
posiadających patenty skipperskie, a celem jego jest odświeżenie i wzmocnienie wiedzy oraz umiejętności 
wymaganych do samodzielnego prowadzenia jachtu.

Od 2012 ISSA organizuje Festiwale Żagli, pierwszy w Chorwacji, a następnie w latach 2013-2014 również 
w rejonie południowego Bałtyku oraz wschodniej części Morza Śródziemnego. Celem tych imprez jest 
zachęcenie żeglarzy do wspólnego żeglowania oraz świetnej zabawy w międzynarodowym towarzystwie.

Współpraca z ISSA oznacza:

- funkcjonowanie w międzynarodowej społeczności,

- korzystanie z wiedzy organizacji oraz jej członków, 

- promocję szkoły na szczeblu międzynarodowym,

- posiadanie silnej reprezentacji na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym,

- wpływ na decyzje dotyczące zakresu rozwoju organizacji,

- współpracę z innymi partnerami branżowymi dla osiągnięcia wzajemnych korzyści (szkół, firm 
czarterowych, firm ubezpieczeniowych oraz służb medycznych/ratowniczych).

ISSA jest bardzo otwarta na współpracę z każdą organizacją oraz wszelkie inicjatywy na rzecz promowania 
żeglarstwa lub poprawy bezpieczeństwa oraz standardów nauczania w zakresie sportów wodnych. 

O naszej organizacji możesz przeczytać więcej na stronie internetowej www.issa.com.pl
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Tom Cunliffe to ekspert żeglarski z ponad 
50-letnim doświadczeniem – zaczął pływać z ojcem 
już jako nastolatek. Młodzieńcza pasja przerodziła 
się w profesję – Tom pływał jako bosman na 
statkach handlowych i prowadził jako skipper rejsy 
na luksusowych jachtach turystycznych. Od 35 lat 
uczy żeglarstwa, jest instruktorem i egzaminatorem 
Royal Yachting Association na kapitańskie stopnie 
żeglarskie. Ma na koncie liczne rejsy transatlantyckie. 
Jest autorem wielu książek, publikacji i filmów, od lat 
ma własną stałą rubrykę w kultowym magazynie 
żeglarskim „Yachting Monthly”. Jest także zapalonym 
motocyklistą. 

Żegluj jak ekspert.  
Sprawdzone i skuteczne porady  
to kompendium praktycznej wiedzy żeglarskiej, której nie 
znajdziecie w podręcznikach. 

Składa się z tekstów publikowanych na łamach czasopisma 
„Yachting Monthly”. Każdy rozdział poświęcony jest konkretnej 
umiejętności, a poszczególne procedury poza szczegółowym 
omówieniem, przedstawiane są krok po kroku na zdjęciach 
z opisami. Zakres tematyczny obejmuje wiele zagadnień, od 
dbania o „ducha” załogi, przez cumowanie w zatłoczonych 
marinach, naprawę silnika na morzu, korzystanie 
z nowoczesnej elektroniki po manewr „człowiek za burtą” 
i współpracę z załogą helikoptera ratunkowego. 

Przeznaczona dla tych wszystkich, którzy prowadzą rejsy 
morskie – sterników, skiperów oraz żeglarzy, którzy właśnie 
szykują się na swoją pierwszą samodzielną morską przygodę 
lub po prostu potrzebują uzupełnić wiedzę wyniesioną 
z kursów i rejsów stażowych. 

200 rad dla skiperów.  
Jak błyskawicznie poszerzyć 
wiedzę żeglarską  
to zestaw krótkich instrukcji, w syntetycznej formie 
przedstawiający  najważniejsze zagadnienia żeglarskie. 
Kieszonkowy  format sprawia, że podręcznik jest wygodny 
do  używania na pokładzie i może być źródłem  błyskawicznej 
pomocy w trudnych sytuacjach. Porusza zagadnienia 
związane z nawigacją,  bezpieczeństwem, pogodą, 
sterowaniem łodzią,  żaglami i olinowaniem. Wskazówki są 
ilustrowane  zdjęciami i infografikami. 

Książka jest adresowana do tych wszystkich, którzy  pływają 
po morzu i prowadzą samodzielnie jachty. Pomaga odświeżyć 
wiedzę lub daje możliwość zaczerpnięcia jej ze sprawdzonego 
źródła. 

Strona internetowa autora: tomcunliffe.com

5www.issa.com.pl



www.issa.com.pl6 www.issa.com.pl

REFRESHER

Masz patent żeglarski?
• Chcesz odświeżyć umiejętności przed pierwszym czarte-

rem?
• Zostań ekspertem!
• Weekendowe szkolenie!
• Międzynarodowy patent ISSA z gwiazdką oraz książka 

„Żegluj jak ekspert”!
Efektywny czas szkolenia:
• 14 godzin praktycznego szkolenia w ciągu dnia
• 4 godziny pływania po zmierzchu
• 4 godziny zajęć teoretycznych - prowadzonych przez 

kursantów
Główne elementy:
• odprawa bezpieczeństwa (przejęcie jachtu/ zdanie jachtu)
• manewrowanie jachtem na silniku
• powtórka z nawigacji (utrzymanie zadanego kursu, plano-

wanie wejścia do portu, pływanie po izobatach)
• trymowanie żagli
• człowiek za burtą
• kotwiczenie
Każdy uczestnik musi przygotować 4 tematy z zakresu:
• MPZZM
• planowania rejsu
• nawigacji (mapy, symbole na mapach, ustalanie pozycji, 

wyznaczanie kursu)
• meteorologia (układy wyżowe/niżowe, odczytywanie 

prognoz pogody)
• procedury ratunkowe

Po udanym szkoleniu otrzymasz międzynarodowy patent ISSA 
z gwiazdką. Szkolenie można powtarzać co 6 miesięcy.
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Szkolenie „Żeglarstwo sztormowe”
Szkolenie sztormowe zapewnia teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na morzu, przetrwania w trud-
nych warunkach atmosferycznych i działania w sytuacjach awaryjnych na pokładzie.
 
Szkolenie może być dobrym uzupełnieniem wiedzy z zakresu przetrwania na morzu według standardów ISAF (ISAF Sea Survival).
Kurs ma za zadanie podniesienie praktycznych umiejętności żeglarzy, trwa 7 dni i odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy, przy 
wietrze nie silniejszym niż 20 węzłów.
 
Po ukończeniu szkolenia kursanci będą mogli samodzielnie nadawać certyfikat “Competent Crew”. Ukończenie kursu będzie po-
świadczone certyfikatem szkolenia sztormowego, jednakże certyfikat ten nie niesie ze sobą uprawnienia do prowadzenia ani czarte-
rowania jachtów (za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, gdy kapitan jachtu nie będzie w stanie wypełniać swoich obowiązków).
 

Główny cel szkolenia
• Zapoznać żeglarzy z rzetelnymi i powszechnie przyjętymi metodami przetrwania na morzu i bezpiecznego żeglowania 

we wszystkich możliwych warunkach.
• Przygotowanie załogi do rozwiązywania nietypowych problemów.
• Obsługa spinakera / genakera - Uczestnicy tego kursu nabędą wiedzę z praktycznego żeglowania na spinakerze i genakerze.
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„First Step” – Pierwszy krok

Festiwale Żagli ISSA stanowią doskonałą okazję do zrobienia 
„pierwszego kroku”  jako skipper we flotylii.

• Zgłoś się do Twojej szkoły ISSA (wykaz na stronie  
www.issa.com.pl ); szkoła pomoże wynająć jacht dla Ciebie 
– zazwyczaj na dużo lepszych warunkach, niż gdybyś sam 
chciał się skontaktować z firmą czarterową (lepsza cena, 
komunikacja po polsku i przedstawiciel na miejscu);

• Koordynator ISSA (będący najczęściej instruktorem ISSA) 
codziennie rano będzie prowadził odprawę i omawiał: 
warunki pogodowe, codzienną trasę oraz udzieli kilku 
ważnych wskazówek;

• Każdego popołudnia lub wieczorem będzie kolejne spo-
tkanie podsumowujące mijający dzień - informacja co po-
szło dobrze, a co można by zrobić jeszcze lepiej (człowiek 
uczy się każdego dnia);

• Najważniejsze, że zawsze w pobliżu będzie doświadczony 
skipper. Będzie monitorował sytuację i ostrzegał przed 
zagrożeniem, pomagał przy cumowaniu i zawsze będzie 
mógł udzielić porady, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwa-
nego lub pojawią się wątpliwości. 

Tabela szkoleń Instruktorów ISSA

Instructor Qualification Can teach and examine to

Instructor Assistant Yacht Crew

Inland Sail Instructor Yacht Crew, Inland Skipper

Sea Sail Instructor Yacht Crew, Inshore Skipper, Offshore Skipper

Inland Power Instructor Yacht Crew, Inland Power Skipper

Sea Power Instructor Yacht Crew, Inshore Power Skipper, Offshore Power Skipper

Dinghy Instructor Dinghy level 1, 2 and 3

Keelboat Instructor Keelboat level 1, 2 and 3

Windsurfing Instructor Windsurfing level 1, 2 and 3

Rescue instructor Rescue Skipper

Sail Trainer Yacht Crew, Inland Sail Skipper, Inshore Sail Skipper, Offshore Sail Skipper, Sail Master of 
Yacht, Inland Sail Instructor, Sea Sail Instructor

Power Trainer Yacht Crew, Inland Power Skipper, Inshore Power Skipper, Offshore Power Skipper, Power 
Master of Yacht, Power Inland Instructor, Power Sea Instructor

Dinghy Trainer Dinghy level 1, 2 and 3, Dinghy Instructor

Keelboat trainer Keelboat level 1, 2 and 3, Keelboat Instructor

Windsurfing Trainer Windsurfing level 1, 2 and 3, Windsurfing Instructor

Rescue Instructor Trainer Rescue Skipper Instructor
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Kurs ISSA na świadectwo operatora UKF/ SRC
O ile kurs jest jednodniowy warto jest się do niego przygotować kilka dni wcześniej - chociażby opanowując alfabet, którego zna-
jomość jest jedną z najważniejszych umiejętności przy posługiwaniu się stacją radiową UKF poza granicami naszego kraju. Poza 
alfabetem kurs obejmuje kilkanaście wybranych elementów związanych z obsługą radia morskiego. Są to umiejętności wybitnie 
praktyczne. Nierozerwalnym elementem szkolenia są ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych stacjach radiowych. Kurs trwa od 
5 do 7 godzin w zależności od liczby uczestników i kończy się testem tego samego dnia. 

Rescuse Skipper Instructor
Program Rescuse Skipper Instructor jest pierwszym z serii programów profesjonalnych dla instruktorów, podnoszący umiejęt-
ności bezpiecznego żeglowania. Ratownik wyszkolony przez Instruktora Rescuse Skipper będzie przygotowany do udzielenia 
pierwszej pomocy oraz zastosowania odpowiednich technik ratowniczych w trudnych warunkach. Wobec powyższego instruktor 
przystępujący do kursu musi posiadać dobrą sprawność fizyczną oraz umiejętności żeglarskie na poziomie ponadprzeciętnym.
Dla kandydatów do kursu instruktorskiego pierwszym etapem jest selekcja, kandydaci sprawdzani są pod kątem fizycznym 
i odporności na stres. 
Filozofia naszych szkoleń to: jedynie profesjonalnie wyszkolony instruktor, który spełnia wszystkie wymogi sprawnościowo 
umiejętnościowe w jakości demonstracyjnej, może wyszkolić najlepszych ratowników Offshore rescuse skiper oraz Island rescuse 
skipper.
Szkolenie na stopień instruktorski odbywa się w jak najbardziej realnych warunkach, dlatego ćwiczenie umiejętności ratowni-
czych oraz scenariusze wypadków w warunkach morskich odbywają się przy wysokiej fali.

Master of Charter
To kurs dla skipperów, którym zdarza się koordynować pływanie flotylli jachtów. Kurs trwa 2-3 dni i zawiera bardzo dużo cieka-
wych wskazówek jak sobie radzić w sytuacji pływania w grupie kilku czy kilkunastu jachtów.
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Festiwale Żagli
Tegoroczny cykl festiwali ISSA obejmuje aż 11 eventów odby-
wających się m.in. nad morzem w trakcie sezonu żeglarskiego 
i nie tylko.
Warto wspomnieć, że planujemy kolejne Festiwale Żagli na 
innych akwenach poza Bałtykiem. W tym roku będziemy 
organizować lub współorganizować Festiwal Żagli w Rydze, 
Chorwacji i w Grecji. Program każdego z festiwali prezentuje-
my na kolejnych stronach katalogu. Do udziału w festiwalach 
zapraszamy wszystkich sympatyków sportów wodnych, zwo-
lenników zarówno słodkich, jak i słonych akwenów. 

+48 32 750 54 90
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Podsumowanie Festiwalu Żagli ISSA 2016 w Węgorzewie
29 kwietnia – 3 maja 2016r.
Pierwsza w tym roku edycja Festiwalu Żagli ISSA 2016 była bardzo udana. Zaczęło się już 29 kwietnia 
w   Węgorzewie od wieczornej biesiady w portowej Tawernie i zaokrętowaniem na jachtach. 

Podsumowanie Festiwalu 
Żagli ISSA Dni Jeziora Wicko
18-19 czerwca 2016r.
Zgodnie z oczekiwaniami wszystkich gości, dobrej 
zabawy nie zabrakło także w tegorocznym jarosław-
skim programie festiwalu.

SZKOŁA ŻEGLARSTWA ,,MAGOLA’’
Działamy na rynku żeglarskim od dziesięciu lat , naszą kadrę stanowią doświadczeni instruktorzy żeglarstwa, sportów motoro-
wodnych oraz zawodowi wykładowcy i instruktorzy nawigacji i STCW.

Nasza działalność skupiona jest na szkoleniach turystycznego uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych. Działamy na 
terenie całego kraju. Główną siedzibą naszej firmy jest nadmorska miejscowość Ustka.

Prowadzimy kursy z egzaminami:
• żeglarskie śródlądowe i morskie
• motorowodne śródlądowe i morskie
• SRC 
• instruktorskie sportów motorowodnych i żeglarstwa

Ponadto prowadzimy:
• kursy doskonalące manewrowania jachtami żaglowymi i motorowodnymi
• warsztaty nawigacyjne
• rejsy rekreacyjne, szkoleniowe, stażowe

Więcej o nas na stronie: www.magola.com.pl

Kontakt: tel. 791 002 691,  e –mail magola123@op.pl
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Podsumowanie Festiwalu Żagli ISSA w Mrągowie
2 lipca 2016r.
Festiwal Żagli ISSA połączony był w tym roku tak jak w roku poprzednim z Dniami Mrągowa.
Warunki pogodowe w momencie startu wręcz idealne: wiatr ze stałego kierunku o sile 3B.  
Na niebie cumulusiki, 28 stopni C. Bardzo przyjemne warunki do pływania.
Najmłodszy uczestnik miał 6 tygodni.

Podsumowanie Festiwalu Żagli ISSA w Darłowie
16 – 17 lipca 2016r.

W trakcie imprezy w Darłowie pierwszego dnia (w sobotę) odbyły się regaty na optymistach. Pływaliśmy 

w kanale portowym. Regaty na jachtach morskich zostały przesunięte na niedzielę. W sobotę Bałtyk był zbyt 

wzburzony. Wieczorem w sobotę odbył się koncert szantowy. Było wesoło.
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Założona w roku 1877, w Norwegii firma Helly Hansen 
rozwija swoje kolekcje łącząc skandynawski styl 
i doświadczenie czerpane z radzenia sobie w najsurowszych 
warunkach naszej planety. Marka symbolizuje optymalne 
połączenie efektywności, ochrony i stylu. Marce ufają 
profesjonaliści zawodowo związani z morzem i górami – 
dzięki jej kolekcji mogą bezpiecznie pracować i żyć 
w najtrudniejszych warunkach.

Firma ma na koncie długą listę innowacji rynkowych, 
między innymi pierwszy elastyczny, wodoodporny 
materiał ponad 130 lat temu, stworzyła pierwszy materiał 
typu polar w latach 60., a w latach 70. wprowadziła na 
rynek pierwszą linię technicznej bielizny termoaktywnej 
wykonanej w technologii LIFA® Stay Dry. Wreszcie jest 
wynalazca i prekursorem wielokrotnie nagradzanego 
systemu H2Flow pozwalającego na regulację temperatury 
ciała w odzieży technicznej. Dziś Helly Hansen jest 
oficjalnym partnerem ponad 60 ośrodków narciarskich 
i organizacji przewodników górskich. Dostarcza odzież 
i obuwie ponad 33 tysiącom ludzi zawodowo związanych 
z górami.

Kolekcje Helly Hansen wybierają narodowe reprezentacje 
sportowców, olimpijczycy i ceniący najlepszą, jakość 
entuzjaści sportów outdoorowych.

Bestsellerowa kurtka Helly Hansen Crew Jacket to 
połączenie najwyższej technologii z ponadczasową 
elegancją. W kurtce wykorzystano zewnętrzną tkaninę Helly 
Tech Protection, która zapewnia ochronę przed 
przemoknięciem i wiatrem. Zabezpieczone suwaki, klejone 
szwy, błyskawicznie schnące materiały to tylko niektóre 
cechy tego popularnego modelu.  Prosty, lekki, sportowy 
krój kurtki to gwarancja znakomitego wyglądu 
i samopoczucia nie tylko na pokładzie łódki ale i na lądzie.

Więcej informacji o najnowszej kolekcji Helly Hansen 
można znaleźć pod adresem www.hellyhansen.com.

Podsumowanie Festiwalu Żagli ISSA 2016 w Kołobrzegu
22-24 lipca 2016r
Kołobrzeg to miasto, w którym po raz pierwszy zorganizowany został Festiwal Żagli w Polsce. Co roku bierze w nim udział co raz 
więcej osób, zarówno załóg na wodzie jak i uczestników na lądzie. Pojawiają się nowi goście zarówno z kraju jak i z zagranicy. 
W tym roku mieliśmy liczną reprezentację z Niemiec i Szwecji.
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Festiwal Żagli ISSA w Giżycku
2-3 września 2016r.
Ponownie zapraszamy do spędzenia letniego, żeglarskiego weekendu i wspólnej zabawy, 

która będzie miała miejsce na Stanicy Wodnej Stranda w Giżycku. 

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA 
I WSZYSTKICH GOŚCI
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych wśród żeglarzy biorących 

udział w regatach

• Wykłady i prezentacje prowadzone przez instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich 
ISSA – np. nt. nawigacji, locji, przepisów żeglarskich czy zarządzania energią elektryczną 
na jachcie, a także z podstaw żeglowania dla amatorów.

• Targi  z prezentacjami produktów wyposażenia jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko…

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego ze skipperem ISSA.

• Pokazy i szkolenia ratownicze.
• Możliwość podejścia do egzaminu żeglarskiego bądź motorowodnego ISSA – zgłoszenia prosimy przysłać wcześniej na 

adres mailowy: info@issa.com.pl.

Zapraszamy na wieczorne spotkania w tawernie portowej przy muzyce szantowej oraz  rockowej.  W sobotni poregatowy 
wieczór Festiwalu Żagli ISSA po uroczystym wręczeniu zwycięskiej załodze Pucharu ISSA, wszystkim towarzyszyć będzie muzyka 
szantowa.

Zapraszamy na spotkanie z żaglami, muzyką, atrakcjami i… doskonałą zabawą!

DLA DZIECI:
• Zabawy i konkursy nie tylko żeglarskie.

• Warsztaty z nauką podstawowej wiedzy o morzu, jachtach i żeglowaniu.

• I inne atrakcje…

 fot. Magola
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Festiwal Żagli ISSA w Rydze
12-14 sierpnia 2016r.
Ryga urzeka swoim starym miastem. Festiwal Żagli ISSA w roku 2016 był pierwszą imprezą ISSA na Łotwie. 
Jest tu wiele miejsc i miejscowości, które czekają na żeglarzy. Z pewnością będzie to jeden ze stałych 
punktów imprez festiwalowych.
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Festiwal Żagli ISSA nad Zalewem Zegrzyńskim
10 – 11 września 2016r.
Zapraszamy do spędzenia kolejnego letniego weekendu nad Zalewem Zegrzyńskim! 

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA I WSZYSTKICH GOŚCI
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych wśród żeglarzy biorących udział w regatach.

• Wykłady i prezentacje prowadzone przez instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA – np. nt. nawigacji, locji, przepi-
sów żeglarskich czy zarządzania energią elektryczną na jachcie, a także z podstaw żeglowania dla amatorów.

• Mini targi  z prezentacjami produktów wyposażenia jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko…

• Pokazy i szkolenia ratownicze.

• Możliwość podejścia do egzaminu żeglarskiego bądź motorowodnego ISSA – zgłoszenia prosimy przysłać wcześniej na 
adres mailowy: info@issa.com.pl.

Zapraszamy na wieczorne spotkania i… doskonałą zabawą!

DLA DZIECI:
• Animacje, zabawy edukacyjno-sportowo-żeglarskie.

• Konkursy i warsztaty nie tylko żeglarskie.

• oraz inne atrakcje…
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Festiwal Żagli ISSA w Mielnie
17-18 września 2016r.

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA I WSZYSTKICH GOŚCI
• Regaty jachtów śródlądowych.

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego statkiem 
pasażerskim lub łodzią żaglową.

• Sporty wodne: narty wodne, „banan”, skuter wodny.

• 1 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żeglarskiej basenu 
j.  Jamno.

• Koncert zespołu szantowego.

DLA DZIECI:
• Mini regaty w klasie Optymist.

• Pokaz udzielania pierwszej pomocy,

• Nauka wiązania węzłów.

18 www.issa.com.pl

MIĘDZYSZKOLNY
UCZNIOWSKI 

KLUB ŻEGLARSKI 

BAŁTYK 

882 130 692
mukz.baltyk@gmail.com

www.facebook.com/mukz.baltyk.euf

508 405 587

Kadra doświadczonych instruktorów 
i wykładowców

żeglarskie śródlądowe i morskie 

motorowodne śródlądowe i morskie 
holowanie obiektów (narciarstwo wodne, banan)

operator łączności bliskiego zasięgu

Szkolenia  
regatowe w klasie Optymist 
i Laser dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na  kursy z egzminami:

ul. Prądno 1, MIELNO
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17-18.06

Mrągowo
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Darłowo
15-16.07

Nexo
17-19.07

Kołobrzeg
22-23.07
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2-3.09

Zegrze
9-10.09

Sibenik | Karpije

16-23.09

Ateny | Hydra

30.09-7.10

 - Skradin - Primosten - 

- Egina - Metana - Poros - 



Centrum szkoleniowe ISSA pod Barceloną

W roku 2016 otwarte zostanie centrum szkoleniowe w Arenys 
de Mar pod Barceloną. Z centrum korzystać będą mogły szkoły 
ISSA. Ośrodek ten można opisać w kilku punktach:
• Szkoły ISSA  będą miały niepowtarzalną okazję do skorzy-

stania z zimowego żeglarskiego centrum szkoleniowego,

• Arenys de Mar to centrum kulturalno – rozrywkowe leżące 
w odległości 40 km od Barcelony z dogodnym dojazdem 
i dwoma lotniskami w promieniu 40-55 km od bazy,

• Dzięki współpracy z samorządem lokalnym Arenys Nautic 
Club & ISSA, centrum może zaoferować atrakcyjne ceny 
oraz dogodne warunki do żeglowania przez cały rok. 
A także dziesiątki wspaniałych restauracji z lokalnymi spe-
cjałami kuchni śródziemnomorskiej,

• Ośrodek oferuje również 1-dno lub kilku dniowe wyprawy 
żeglarskie: Majorka, Ibiza (Baleary), Cote d’Azur, Korsyka, 
Sardynia, Elba i cieplejsze południowe wybrzeże Hiszpanii.  
Ponadto: północna Afryka, Portugalia, południowe Włochy,

• Ośrodek posiada dostęp do lokalnych jachtów (zdjęcie 
obok) Można je wynająć na dłuższy lub krótszy czas. Atrak-
cyjne ceny za cumowanie dla szkół posiadających własne 
łodzie oraz lokalni instruktorzy oferujący swoją pomoc.

• Usługi oraz całe wyposażenie centrum szkoleniowego (ba-
seny, pralki, stocznie, szatnie, sale szkoleniowe ) dostępne 
będą w preferencyjnych cenach.
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Pomerania Fleet to flota 
zrzeszająca  Rotarian-
żeglarzy pochodzących 
z Polski, Niemiec oraz Szwecji 
w ramach International 
Yachting Fellowship 
of Rotarians. 

Czarter odbył się 
w październiku 2015 roku. 
Główna siedziba floty znajduje 
się w Szczecinie-stolicy 
Euroregionu Pomerania. 
Aktualnie w skład Floty 
wchodzi 40 miłośników 
żeglarstwa i liczba stale się 
powiększa. Wsród członków 
znajdują się także członkowie 
Rotaract - młodzieżówki 
Rotary. Tym samym jest 
to jedyna flota na świecie, 
która łączy dojrzałych Rotarian 
z ich młodszymi kolegami. 

W maju 2016 roku odbyły 
się Pierwsze Rotariańskie 
Regaty Pomerania Fleet 
o Puchar Prezydenta 
Euroregionu Pomerania. 
Zawodnicy rywalizowali 
ze sobą na czwartym pod 
względem wielkości w kraju 
jeziorze Dąbie. 

!

Najmłodszym projektem 
Pomerania Fleet jest Polsko- 
Niemiecki Młodzieżowy Obóz 
Motorowodny " Odra 2016", 
który odbył się w połowie 
sierpnia.Projekt skierowany 
został  do młodych ludzi 
w wieku od 18 do 26 lat 
mieszkających po obu 
stronach Odry. Młodzież przez 
dziewięć dni miała możliwość 
zapoznawania się z tajnikami 
pływania po wodach 
śródlądowych. Zajęcia składały 
się z kilku etapów. Kursanci 
uczestniczyli w zajęciach 
praktycznych i teoretycznych. 
Doświadczenie zdobywali 
na łodziach motorowych 
Weekend 820 na wodach Odry 
i Warty. Przepłynęli ponad 300 
kilometrów. Szkolenia 
prowadzili doświadczeni 
sternicy. Nad całością kursu 
czuwał wiceprezydent ISSA 
Tomasz Lipski. Kurs zakończył 
się przyznaniem uczestnikom 
patentów Inland Power Yacht 
Skipper. Nikt nie “oblał”, więc 
rodzina żeglarzy powiększyła 
się o sporą grupę. Obóz odbył 
się dzięki wsparciu Pomerania 
Fleet, klubów  Rotary z Polski 
i Niemiec , ISSA oraz organizacji 
Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży. 

Pomerania Fleet obecnie 
otwiera się na seniorów 
żeglarstwa. Wsród 
najnowszych projektów jest 
zaktywizowanie dawnych 
żeglarzy i zachęcenie ich 
do powrotu na wody rzek, 
morz i oceanów. Bezcenne jest 
także doświadczenie "wilków 
morskich", którym bedą mogli 
dzielić się z młodszymi 
miłośnikami żeglarstwa. 
Projekty bedą kontynuowane 
a nowe, równie potrzebne 
są przygotowywane. 
Zapraszamy do współpracy.     

International Yachting Fellowship of Rotarians 

POMERANIA FLEET 

Magdalena Sitek - PR oficer 
Pomerania Fleet
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!
Do tej pory, co roku Festiwal 
dawał początkującym 
wykonawcom szansę 
występu przed szeroką 
publicznością, 
w towarzystwie gwiazd 
klimatów szantowych 
takich jak: 

Zejman i Garkumpel, 

Mietek Folk 
oraz 

Orkiestra Dni Naszych. 
Przy okazji nauczyli się też 
jak walczyć o uznanie 
przyszłych fanów i toczyli 
bitwy o głosy internautów. 
Oczywiście nie wyszli z tego 
z pustymi rękami. 
Atmosferę rywalizacji 
podsycała perspektywa 
zdobycia wartościowych 
nagród, m.in. pobyty 
w luxusowym porcie 
WROTA MAZUR. 
Wspierają nas organizacje 
studenckie oraz 

ISSA – Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Szkół 
Żeglarskich.  
Serdecznie zapraszamy 

11 września 2016 
na atrakcje, konkursy oraz 
koncerty, na których 
usłyszymy między innymi 
zespoły oraz solistów:  

Zwrot Przez Twarz, 

Żarty Na Bok, 

Młode Wyjce 

Jolly Roger, 

Abordaż, 

B.O.R.Y., 
i inni...

Ruszyła 5. edycja Warszawskiego Festiwalu Szantowego  

PORT-WOLA 2016, 
czyli konkursu dla zespołów grających ogólnie pojętą muzykę żeglarską, 
zorganizowanego przez Wolskie Centrum Kultury oraz Klub Żeglarski 
PRZECHYŁY.  

Podczas 5. Jubileuszowego Festiwalu będziemy mogli posłuchać 
laureatów i wykonawców poprzednich edycji oraz gwiazdę, zespół  

CARRANTUOHILL.  

Carrantuohill od 29 lat wykonuje muzykę opartą na celtyckiej tradycji, 
zrealizowali dotąd ponad 2.500 koncertów w Polsce i na świecie; wydali 
15 płyt, przy produkcji których współpracowali z wieloma uznanymi 
artystami, m.in.: Anną Marią JOPEK, Anną DYMNĄ, Stanisławem SOJKĄ, 
Pawłem KUKIZEM, Anitą LIPNICKĄ, Urszulą DUDZIAK, Wojciechem 
KAROLAKIEM...
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Certyfikaty żeglarskie ISSA
Certyfikaty ISSA to poświadczenia uprawnień. Na podobnej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglar-
skich w Europie.
Filozofia systemu ISSA to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Szkolenia na poziomach podstawowych są okrojone do niezbędnego mi-
nimum. Wymagamy jednak, aby ten podstawowy zakres wiedzy i praktyki został opanowany tak, aby posiadacze certyfikatów ISSA mogli samodzielnie prowadzić jachty w bezpieczny 
sposób. Stawiamy nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale nieodzowna i kluczowa – odpowiedzialność za siebie i innych. 
W systemie ISSA na certyfikatach umieszczone jest imię i nazwisko instruktora oraz nazwa szkoły, co podkreśla odpowiedzialność instruktora i szkoły za osobę, której wydawany jest 
certyfikat po zdanym egzaminie. System ISSA obejmuje praktycznie wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Trudność zdobywania certyfikatów rośnie wraz ze zwiększaniem się wymaga-
nego zakresu wiedzy i biegłości posługiwania się nią w praktyce.

Dążymy do standaryzacji i centralizacji systemów szkoleniowych ISSA, w związku z tym od początku tego roku wprowadzany jest jednolity wzór patentów we wszystkich szkołach ISSA 
na całym świecie. 

Nowe certyfikaty ISSA są zgodne z nową polityką globalną organizacji, w której stowarzyszenia lokalne mogą z jednej strony lepiej dopasować programy szkoleń na poszczególne cer-
tyfikaty do swoich potrzeb, warunków i wymogów, a z drugiej - strony mogą sprawniej dbać o poziom wyszkolenia na poszczególnych etapach. Dawne certyfikaty nie tracą ważności. 
Natomiast nowe certyfikaty są bardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o opisywanie uprawnień. Nowe patenty ISSA są częścią nowoczesnego systemu szkolenia.

Certyfikaty żeglarskie ISSA:

Prowadzimy także kursy I wydajemy certyfikaty dla dzieci I młodziezy do 16 roku życia na jachtach mieczowych śródlądowych oraz kilowych morskich otwartopokładowych. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.issa.com.pl 

Certyfikaty motorowodne ISSA
Jest to inicjatywa naszej Federacji, będąca odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rekreacyjnym uprawianiem sportów motorowodnych. Podobnie, jak ma to miejsce na płaszczyźnie 
żeglarskiej, tu także nie zamierzamy zajmować się sportem wyczynowym, a jedynie tym co najpowszechniejsze –turystycznym i rekreacyjnym uprawianiem tej dyscypliny.

Zaproponowane przez Federację Szkół Żeglarskich ISSA rozwiązanie obejmuje trzy stopnie, wyczerpujące w sposób kompletny potrzeby z zakresu wyszkolenia osoby chcącej rekre-
acyjnie korzystać z jachtów motorowych. Zakres materiału, programy nauczania i wymagane staże obejmują plan szkolenia zarówno sterników małych jednostek śródlądowych czy 
przybrzeżnych (ze szczególnym uwzględnieniem coraz to popularniejszych skuterów wodnych), jak i kapitanów dużych jachtów motorowych w żegludze pełnomorskiej i oceanicznej.

Szkolenia na poszczególne stopnie są realizowane wyłącznie przez szkoły zrzeszone w ISSA, a poszczególni instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają stosowne uprawnienia i są na 
bieżąco weryfikowani przez system szkoleń instruktorskich oraz cyklicznych unifikacji. Egzaminatorami są trenerzy motorowodni ISSA. Na certyfikatach, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku certyfikatów żeglarskich ISSA, jest umieszczona nazwa szkoły oraz imię i nazwisko egzaminatora. Taka organizacja systemu certyfikacji gwarantuje wysoką jakość oraz 
odpowiedzialność szkolących i egzaminujących za jakość procesu edukacyjnego.
Certyfikaty ISSA to poświadczenia uprawnień. Na podobnej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglar-
skich w Europie.
System motorowodny Federacji Szkół Żeglarskich ISSA obejmuje następujące stopnie:
• ISSA Inland Power Yacht Skipper - Sternik motorowodny
• ISSA Inshore Power Yacht Skipper - Starszy sternik motorowodny
• ISSA Offshore Power Yacht Skipper – Morski sternik motorowodny

Certyfikaty specjalistyczne

!
Do tej pory, co roku Festiwal 
dawał początkującym 
wykonawcom szansę 
występu przed szeroką 
publicznością, 
w towarzystwie gwiazd 
klimatów szantowych 
takich jak: 

Zejman i Garkumpel, 

Mietek Folk 
oraz 

Orkiestra Dni Naszych. 
Przy okazji nauczyli się też 
jak walczyć o uznanie 
przyszłych fanów i toczyli 
bitwy o głosy internautów. 
Oczywiście nie wyszli z tego 
z pustymi rękami. 
Atmosferę rywalizacji 
podsycała perspektywa 
zdobycia wartościowych 
nagród, m.in. pobyty 
w luxusowym porcie 
WROTA MAZUR. 
Wspierają nas organizacje 
studenckie oraz 

ISSA – Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Szkół 
Żeglarskich.  
Serdecznie zapraszamy 

11 września 2016 
na atrakcje, konkursy oraz 
koncerty, na których 
usłyszymy między innymi 
zespoły oraz solistów:  

Zwrot Przez Twarz, 

Żarty Na Bok, 

Młode Wyjce 

Jolly Roger, 

Abordaż, 

B.O.R.Y., 
i inni...

Ruszyła 5. edycja Warszawskiego Festiwalu Szantowego  

PORT-WOLA 2016, 
czyli konkursu dla zespołów grających ogólnie pojętą muzykę żeglarską, 
zorganizowanego przez Wolskie Centrum Kultury oraz Klub Żeglarski 
PRZECHYŁY.  

Podczas 5. Jubileuszowego Festiwalu będziemy mogli posłuchać 
laureatów i wykonawców poprzednich edycji oraz gwiazdę, zespół  

CARRANTUOHILL.  

Carrantuohill od 29 lat wykonuje muzykę opartą na celtyckiej tradycji, 
zrealizowali dotąd ponad 2.500 koncertów w Polsce i na świecie; wydali 
15 płyt, przy produkcji których współpracowali z wieloma uznanymi 
artystami, m.in.: Anną Marią JOPEK, Anną DYMNĄ, Stanisławem SOJKĄ, 
Pawłem KUKIZEM, Anitą LIPNICKĄ, Urszulą DUDZIAK, Wojciechem 
KAROLAKIEM...
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Propozycja dla szkół ISSA: 
Düesseldorf
ISSA już od kliku lat jest obecna na największych na świecie tar-

gach pod dachem w Düsseldorfie - około 250.000 odwiedzają-

cych. W trakcie targów na początku roku 2016 zaproszono nas 

do przeprowadzania szeregu prezentacji dotyczących szkoleń 

instruktorów. Nasze prezentacje przyciągnęły licznych widzów. 

W roku 2017 ISSA wystawia się na dużo większej powierzchni 

niż dotychczas. Otrzymaliśmy ciekawą ofertę wykorzystania 

większej powierzchni wystawienniczej, którą będziemy mogli 

udostępnić naszym szkołom. Każda ze szkół będzie miała swój 

boks o jednakowych wymiarach. Warunki finansowe są bardzo 

zachęcające. Zapraszamy wszystkie szkoły ISSA w Polsce, które 

myślą o pozyskiwaniu swoich klientów na arenie międzynaro-

dowej.
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Szkolenia żeglarskie i motorowodne 
na wszystkie stopnie

Kursy doskonalące – manewrowe, nawigacyjne,  
astronawigacyjne i inne
Kursy specjalistyczne – radiooperatora SRC/LRC, 
obsługi silników, bezpieczeństwa i inne
Pełen zakres szkoleń STCW

charter.edu.pl 
ul.Piłsudskiego 42/2, 43-300 Bielsko-Biała
tel 33 814 80 70, 511 367 070
tel. 58 620 91 36, 12 341 58 69
www.charter.edu.pl, info@charter.edu.pl

•

•

•



W trakcie targów Wiatr i Woda w Warszawie w marcu 2016 
roku, ISSA ogłosiła rozpoczęcie przyjmowania kandydatów do 
przyznania nagrody ISSA w dziedzinie edukacji żeglarskiej. Za-
chęcamy do zgłaszania osób czy też organizacji, które promują 
edukację żeglarską poprzez:
- opracowywanie ciekawych materiałów szkoleniowych;
- prowadzenie nowatorskich kursów żeglarskich;
- łączenie innych aktywności z żeglarstwem
- szkolenie dzieci i młodzieży, dla której dostęp do żeglarstwa 
z różnych powodów jest utrudniony.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres polskiego przedstawi-
ciela ISSA: info@issa.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 listopada 2016.

Nagroda za osiągnięcia w edukacji żeglarskiej
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Szkolenia żeglarskie i motorowodne 
na wszystkie stopnie

Kursy doskonalące – manewrowe, nawigacyjne,  
astronawigacyjne i inne
Kursy specjalistyczne – radiooperatora SRC/LRC, 
obsługi silników, bezpieczeństwa i inne
Pełen zakres szkoleń STCW

charter.edu.pl 
ul.Piłsudskiego 42/2, 43-300 Bielsko-Biała
tel 33 814 80 70, 511 367 070
tel. 58 620 91 36, 12 341 58 69
www.charter.edu.pl, info@charter.edu.pl

•

•
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PRZEDSTAWIAMY KOLEKCJĘ KOSZULEK ISSA

Więcej informacji oraz sklep na issa.global

1969 Dookoła świata

UWAGA: istnieje możliwość dodania logo szkoły

KotwicaFale
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Skandynawskie wzornictwo jest fundamentem produktów  
Helly Hansen. To optymalne połączenie zdecydowanego  
designu, ochrony i stylu. Właśnie dlatego profesjonalni  
sportowcy, ratownicy górscy i wymagający entuzjaści  
sportu wybierają produkty Helly Hansen.
HELLYHANSEN.COM

THOMAS COVILLE,  
PROFESSIONAL SAILOR
AND OCEAN ADVENTURER

HELLY HANSEN CATWALK



PRZEDSTAWIAMY KOLEKCJĘ KOSZULEK ISSA

Więcej informacji oraz sklep na issa.global

1969 Dookoła świata
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Skandynawskie wzornictwo jest fundamentem produktów  
Helly Hansen. To optymalne połączenie zdecydowanego  
designu, ochrony i stylu. Właśnie dlatego profesjonalni  
sportowcy, ratownicy górscy i wymagający entuzjaści  
sportu wybierają produkty Helly Hansen.
HELLYHANSEN.COM

THOMAS COVILLE,  
PROFESSIONAL SAILOR
AND OCEAN ADVENTURER

HELLY HANSEN CATWALK
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Materiały szkoleniowe ISSA 
Zachęcamy szkoły i instruktorow ISSA do korzystania z materiałów szkoleniowych. 

Zestawy obejmują: 

- prezentacje 

- skrypt 

- testy 

- instrukcje dla prowadzącego !
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem 

ISSA w Warszawie: 

e-mail: Info@issa.com.pl 

Telefon: (22) 245 49 78
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Materiały szkoleniowe ISSA 
Zachęcamy szkoły i instruktorow ISSA do korzystania z materiałów szkoleniowych. 

Zestawy obejmują: 

- prezentacje 

- skrypt 

- testy 

- instrukcje dla prowadzącego !
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem 

ISSA w Warszawie: 

e-mail: Info@issa.com.pl 

Telefon: (22) 245 49 78
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Kurs instruktora żeglarstwa
Dlaczego warto z nami?
• Umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na polskie 

uprawnienia.
• Umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na uprawnie-

nia międzynarodowe ISSA.
• Stosujemy nowoczesne metody nauczania.
• Szkolenie prowadzi co najmniej dwóch doświadczonych 

trenerów – możliwość poznania dwóch różnych warszta-
tów pracy.

• Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny – minimum 
teorii maksimum praktyki.

• W trakcie kursu nie ma wykładów – zajęcia prowadzone 
są w trybie warsztatów – efektywne wykorzystanie czasu.

• Programy szkolenia dostosowane do aktualnych wymo-
gów dominujących w branży.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do kursu?
• Należy być biegłym w zakresie, w jakim kandydat będzie 

prowadził kursy.
• Trzeba mieć ukończone 18 lat.
• Wykształcenie średnie.
• Entuzjastyczne podejście do żeglarstwa.

Jak wygląda szkolenie?
• 3 różne ścieżki szkolenia:  

- instruktor żeglarstwa śródlądowego, 
- instruktor żeglarstwa morskiego, 
- instruktor motorowodny;

• Schemat kursu:  
- seminarium wstępne (3 dni): standaryzacja umiejętności 
i zapoznanie z podstawowymi, zasadami prowadzenia 
szkoleń, 
- kurs podstawowy, 
- praktyka, 
- egzamin;

• Seminarium wstępne obejmuje wstępną standaryzację 
umiejętności i technik wykonywania manewrów oraz 
zapoznanie z podstawowymi zasadami prowadzenia 
szkoleń.

• Kurs podstawowy obejmuje: praktyczne utrwalenie umie-
jętności prowadzenia zajęć.

• Utrwalanie schematu zajęć z kursantami (kandydaci od 
początku samodzielnie prowadzą zajęcia).

• Podkreślanie naturalnych zalet kandydatów.
• Praca nad obszarami, które wymagają usprawnienia.
• Ćwiczenie nawyków przekazywania informacji zwrotnej.
• Spotkanie informacyjne w trakcie targów w Łodzi Boat-

show (listopad 2015) oraz w Warszawie „Wiatr i Woda” 
– marzec 2016.

Kurs na instruktora sportów motorowodnych i specjalność 
żeglarstwo:
29.08-02.09. 2016 Unieście

Kurs na instruktora sportów motorowodnych i specjalność 
żeglarstwo:
28.09 - 02.10. 2016 Giżycko

Kurs na instruktora sportów motorowodnych i specjalność 
żeglarstwo:
26.10 - 30.10.2016 Darłowo

Dla większych grup, istnieje możliwość zorganizowania kursu 
instruktorskiego, w dowolnym miejscu w Polsce.

Zgłoszenia: info@issa.com.pl
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www.DarlowoSail.com
SZKOŁA ŻEGLARSKA

DLA NAJMŁODSZYCH
 W DARŁÓWKU
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www.DarlowoSail.com
SZKOŁA ŻEGLARSKA

DLA NAJMŁODSZYCH
 W DARŁÓWKU

Partnerzy ISSA

ALFABET ŻEGLARSKI

Patroni Medialni ISSA

Informacja*prasowa*

*
Wydawnictwo*Nautica!debiutuje!dwiema!książkami!Toma!Cunliffe’a,!brytyjskiego!żeglarza,!autora!

książek!i!dziennikarza,!stałego!współpracownika!magazynu!Yachting!Monthly.!Premiera!obu!tytułów!

odbędzie! się! podczas! warszawskich! targów! „Wiatr! i! woda”,! w! sobotę! 12* marca* 2016* r.,! podczas!

spotkania!z!autorem.!

*
*
Żegluj* jak*ekspert.* Sprawdzone* i* skuteczne*
porady* to! kompendium! praktycznej! wiedzy!

żeglarskiej,!której!nie!znajdziecie!w!podręcznikach.!

!

Składa! się! z! tekstów! publikowanych! na! łamach!

czasopisma! „Yachting! Monthly”.! Każdy! rozdział!

poświęcony! jest! konkretnej! umiejętności,! a!

poszczególne! procedury! poza! szczegółowym!

omówieniem,! przedstawiane! są! krok! po! kroku! na!

zdjęciach! z! opisami.! Zakres! tematyczny! obejmuje!

wiele!zagadnień,!od!dbania!o!„ducha”!załogi,!przez!

cumowanie! w! zatłoczonych! marinach,! naprawę!

silnika! na! morzu,! korzystanie! z! nowoczesnej!

elektroniki! po! manewr! „człowiek! za! burtą”! i!

współpracę!z!załogą!helikoptera!ratunkowego.!!

!

Przeznaczona!dla!tych!wszystkich,!którzy!prowadzą!

rejsy!morskie!–! sterników,! skiperów!oraz! żeglarzy,!

którzy! właśnie! szykują! się! na! swoją! pierwszą!

samodzielną! morską! przygodę! lub! po! prostu!

potrzebują!uzupełnić!wiedzę!wyniesioną!z!kursów!i!

rejsów!stażowych.!!

!

Liczba!stron!188!

Format!210x297!

Oprawa!twarda!

Cena!69,90!

ISBN!978^83^943159^0^0!

*
*
200* rad* dla* skiperów.* Jak* błyskawicznie*
poszerzyć* wiedzę* żeglarską! to! zestaw! krótkich!

instrukcji,! w! syntetycznej! formie! przedstawiający!

najważniejsze!zagadnienia! żeglarskie.!Kieszonkowy!

format! sprawia,! że! podręcznik! jest! wygodny! do!

używania! na! pokładzie! i! może! być! źródłem!

błyskawicznej! pomocy! w! trudnych! sytuacjach.!

Porusza! zagadnienia! związane! z! nawigacją,!

bezpieczeństwem,! pogodą,! sterowaniem! łodzią,!

żaglami! i! olinowaniem.! Wskazówki! są! ilustrowane!

zdjęciami!i!infografikami.!!

!

Książka!jest!adresowana!do!tych!wszystkich,!którzy!

pływają!po!morzu! i!prowadzą!samodzielnie! jachty.!

Pomaga! odświeżyć! wiedzę! lub! daje! możliwość!

zaczerpnięcia!jej!za!sprawdzonego!źródła. 
!

Liczba!stron!112!

Format!120x220!

Oprawa!miękka!ze!skrzydełkami!

Cena!39,90!

ISBN!978^83^943159^1^7!
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Akredytowane szkoły ISSA w Polsce
2xm Szkoła Motorowodna
tel.: 501 075 885
e-mail: maciej.matecki@2xm.com.pl
www: www.szkola-motorowodna.pl
Pyskowice

Akademia Jachtingu
tel.: 507 455 798
e-mail: info@akademia-jachtingu.pl
www: www.akademia-jachtingu.pl
Jastarnia

Akademia Morska w Szczecinie
tel.: 94 713 51 00
e-mail: osrb@am.szczecin.pl
www: www.mosk.am.szczecin.pl
www.osrb.am.szczecin.pl
Kołobrzeg

Akademia Żeglarstwa Talar Sisters
tel.: 606 715 125, 604 410 443
e-mail: info@talar-sisters.pl
www: www.talar-jachting.pl
Wrocław

Akademia Żeglowania
tel: 535 030 773
e-mail: kontakt@akademiazeglowania.pl
www: www.akademiazeglowania.pl
Gdynia

Biuro Podróży Turystyki i Rekreacji 
Ferajna
tel.: 601 768 719
e-mail: biuro@ferajna.pl
www: www.ferajna.pl
Poznań

Bluelog Sailing Club 
tel.: 600 091 888
e-mail: biuro@bluelog.eu
www: www.bluelog.pl
Warszawa

Bosfor
tel.: 661 590 550
e-mail: majka@bosforrejsy.pl
www: www.bosforrejsy.pl
Poznań

BPT Adventure4you
tel.: 884 804 808
e-mail: rafal.rewucki@gmail.com
www: www.wind4you.pl
Warszawa

Charter.edu.pl
tel.: 33 497 10 57
e-mail: info@charter.edu.pl
www: www.charter.edu.pl
Bielsko-Biała

Corba.pl
tel: 22 407 28 47
e-mail: biuro@corba.pl
www: www.corba.pl
Warszawa

Darłowo Sail
e-mail: info@darlowosail.com
www: www.darlowosail.com
Darłowo

Dom Żeglarski Mila
tel.: 91 307 05 00
e-mail: biuro@mila.szczecin.pl
www: www.mila.szczecin.pl
Szczecin

Easy Boat
tel.: 668 539 999
e-mail: biuro@easyboat.pl
www: www.easyboat.pl
Gdynia

Extreme Planet
tel.: 501 450 424
e-mail: biuro@extremeplanet.pl
www: www.extremeplanet.pl
Giżycko

FHU Wanta Kołobrzeg
e-mail:roman.brelinski@gmail.com
www: wanta-kolobrzeg.pl
Kołobrzeg

Flota Centrum Sportu
tel: 509 330 911
e-mail: biuro@flotazeglarska.pl
www: www.flotazeglarska.pl
Chrzanów

Geo Sail
tel.: 508 635 636
e-mail: geograf@geo-sail.pl
www: www.geo-sail.pl
Warszawa

GET WET SPORT
tel.: 507 104 234
e-mail: getwetsport@.wp.pl
Wilkasy

Gertis
tel.: 501 742 657
e-mail: biuro@gertis.pl
www: www.obozy-zeglarskie.pl
Giżycko

Jacht Klub Morski Gryf
tel.: 58 620 23 61
e-mail: klub@jkmgryf.pl
www: www.jkmgryf.pl
Gdynia

Kliper
tel.: 793 016 012
e-mail: kontakt@kliper.net.pl
www: www.kliper.pl
Poznań

Klub Żeglarski Horyzont
tel.: 603 550 515
e-mail: horyzont2000@interia.pl
www: www.a-hoj.pl
Tresta

Kursy Żeglarskie Wanta
tel.: 664 490 905
e-mail: kursyzeglarskie@onet.pl
www: www.kursyzeglarskie.com
Zegrze

Magola
tel.: 791 002 691
e-mail: magola123@wp.pl
www: www.magola.com.pl
Jarosławiec

Makarina
tel: 604 623 700
e-mail: zbimak@gmail.com
www: www.makarina.pl
Działdowo

Maringo
tel.: 602 675 692, 790 030 176
e-mail: klub@morskierejsy.pl
www: www.morskierejsy.pl
Wrocław

32 www.issa.com.pl

I Śląskie Targi Sportów 
Wodnych i Rekreacji 

WIATR i WODA

4-6 listopada 2016
Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe, Katowice 

wiatriwoda.pl 

Marta_Slask_A4.indd   1 2016-07-27   11:58:09



33www.issa.com.pl

I Śląskie Targi Sportów 
Wodnych i Rekreacji 

WIATR i WODA

4-6 listopada 2016
Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe, Katowice 

wiatriwoda.pl 

Marta_Slask_A4.indd   1 2016-07-27   11:58:09



www.issa.com.pl

Master Yachting
tel.: 22 628 40 04
e-mail: info@masteryachting.pl
www: www.masteryachting.pl
Warszawa

Mister Wind
Lubiąż

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Żeglarski “Bałtyk”
tel.: 882-130-692 
tel.: 508-405-587
e-mail: mukz.baltyk@gmail.com
www: www.mukz-baltyk.pl
Mielno

MK Sailing
tel.: 504 199 272
e-mail: mk@mksailing.pl
www: www.mksailing.pl
Gniezno

Morka Szkoła Żeglarstwa
tel.: 62 767 18 67
e-mail: biuro@morka.pl
www: www.morka.pl

Na Fali
tel: 502 075 737
e-mail: klubnafali@tlen.pl
www: www.nafali.eu
Wrocław

Nurkowanie pod Żaglami
tel.: 606 506 406, 326 473 700
e-mail: skiba@anemo.pl
www: www.nurkowaniepodzaglami.com
Bogucin Mały

Polski Klub Morski
tel.: 58 301 82 73
e-mail: biuro@pkm.gda.pl
www: www.pkm.gda.pl
Gdynia

Pro-Sailing
tel.: 691 708 547
e-mail: info@pro-sailing.eu
www: www.pro-sailing.eu
Warszawa

Pro-Skippers Group Sp. z o.o.
tel.:  22 243 09 00
e-mail: info@pro-skippers.com
www: www.pro-skippers.com
Warszawa

PTTK (Komisja Turystyki Żeglarskiej) 
e-mail: ktz@pttk.pl
www: www.ktz.pttk.pl

Punt
tel.:  22 446 83 80
www: www.punt.pl
Warszawa

Robert Wgner
e-mail: woda.rw.system@gmail.com

Sail Zone
tel.: 606 987 343
e-mail:info@sail-zone.pl
www: www.sail-zone.pl

Sekstant
tel: 665 380 494
e-mail: biuro@sekstant.pl
www: www.sekstant.pl
Tczew

Skipper
tel.: 58 624 09 66, 602 379 859
e-mail: skipper@home.pl
www: www.skipper.gdynia.pl
Gdynia

 SRŻ “Stanica”
tel.: 602 414 242
e-mail: zagle@miedzyrzec.pl
www: www.zagle.miedzyrzec.pl
Międzyrzec Podlaski

Stowarzyszenie Turystyczno Sporto-
we „Róża Wiatrów”
tel: 530 101 131
e-mail: roza.przemysl@o2.pl
www: www.roza-przemysl.pl
Przemyśl

Szekla Szkoła Żeglarstwa
tel.: 53 177 11 10, 690 964 421
e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com
www: www.obozyzeglarskie.com
Gdańsk

Szkoła Żeglarsko-Nurkowa Sailing and 
Diving Planet
tel.: 602 347 852, 793 292 888
e-mail: biuro@sailingplanet.pl
www: www.sailingplanet.pl
Kraków

Szkoła Żeglarstwa 4winds
tel.: 58 765 02 49, 501 693 470
e-mail: biuro@4winds.pl
www: www.4winds.pl
Gdynia

Twoje Żagle
tel.: 32 750 54 90
e-mail: info@twojezagle.pl
www: www.twojezagle.pl
Zabrze

Wanta
tel.: 664 490 905
e-mail: kursyzeglarskie@onet.pl
www: www.kursyzeglarskie.com/
Warszawa

WOPR Chojnice
tel.: 608 354 356
e-mail: woprchojnice@wp.pl
www: www.wopr.chojnice.pl
Charzykowy

Yacht Klub Polski Gdynia
tel.: 535-030-773
e-mail: biuro@ykp.gdynia.pl
www: www.ykp.gdynia.pl
Gdynia

Yachtica Charter
tel.: 515 425 605, 506 954 031
e-mail: info@yachtica.pl
www: www.yachtica.pl
Warszawa

Żeglarstwo Morskie
tel.: 601 683 630
e-mail: biuro@zeglarstwomorskie.eu
www: www.zeglarstwomorskie.eu
Leszno

Żeglowanie Niezwykłe
tel: 606 917 136
e-mail: biuro@tadekduch.pl
www: www.tadekduch.pl
Celestynów
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Federacja Szkół 
Żeglarskich ISSA
Kontakt:
Ul. Borowskiego 2/309
03-475 Warszawa

email: info@issa.com.pl 
issa@sailingschools.org 
tel. 22 245 49 78 ul. Ulica XX

00-000 Miasto
T: (00) 000 00 00
www.nazwadealera.dealervolvo.pl

NAZWA DEALERA  
Autoryzowany Dealer Volvo

ul. Ulica XX
00-000 Miasto

T: (00) 000 00 00
www.nazwadealera.dealervolvo.pl

NAZWA DEALERA  
Autoryzowany Dealer Volvo
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Lecha 22
03-610 Warszawa
tel: 22 245 49 78
Poland

C/Josep Estivill 64-68, 
08027 Barcelona 
Spain 

3rd Floor
207 Regent Street
W1B3HH London
United Kingdom

Etude Verrey & Terrier,  
notaires 85, avenue  
Général-Guisan 
CH-1009 Pully Lausanne
Switzerland

Hno- 12-1-505/GF6, Sri Sai
Laxminagar, Lallapet,
Secunderabad 500017
Andhra Pradesh
India

ISSAwPolsce
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