VAGABUND Vitorlás SE Komplex vitorlázó képzési rendszer, melynek alapja a vitorlástábor
Kedvezmények és juttatások megszerezhető képesítések

SZINTEK

„Kezdő táborozó”

●
●
●
●
●
●
●

Haladó táborozó
12+

● Sárga karkötőt viselhet
● Kisebbek oktatásának segítésében részt vesz
● Oklevél/elismerés, hogy a Kiváló szintre lépett

● 12. életév betöltése
● Szóbeli elbeszélgetés (gyakorlati+elméleti vizsga helyett)

„Kiváló” táborozó
14+

●
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●

● 14. életév betöltése
● VÍZIMENTÉS (házivizsga) sikeres teljesítése

„Táborozó”
7+

16+

I. Kishajós ismeretek
elsajátításának
megkezdése

II. Vízimentő vizsga

III.Versenyrendezői
Versenybírói képzés
Kishajó vezetői
engedély
megszerzésének
kezdete
17+
EDZŐ, MUNKATÁRS

Zöld karkötőt viselhet
Elsajátítja az életmentés alapjait
A vitorlázás és vízisportok alapismereteit
Vízi közlekedés alapszabályait
Oklevelet/elismerést kap a 4. turnus végén, hogy a Kezdő szintre léphet
Kék karkötőt viselhet
Oklevél/elismerés, hogy a Haladó szintre léphet

Feltételek és kötelezettségek

Narancssárga karkötőt viselhet
Oklevél/elismerés, hogy a Képzési szintre lépett
Hajót CSAK 14. évét BETÖLTÖTT gyermek vihet
Nagyhajó ismeret az első hét után, készségek elsajátításának alapjai,
nagyhajós gyakorlati és elméleti ismeretek

Általános kedvezmények és juttatások:
● Piros karkötőt viselhet
● EGYESÜLETI TAGSÁG jogviszony kezdete
● Kedvezményes tábordíj+étkezés fizetése, kedvezmény lehetősége a
vizsgadíjból alábbi képzésekre - az egyesület vezetőségének döntése az
alapján
● Kishajós ismeretek elsajátításának megkezdése
● Kedvezményes tábordíj+étkezés fizetése

● 7 éves kor betöltése ajánlott
● Valamint életkortól független, első táborozását megkezdő gyermek

● Szint elérésének feltétele 4 táborozó turnus teljesítése
● Kompetencia felmérés teljesítése (tábori tevékenységen alapuló kompetencia felmérés)

Általános feltétel:
● 16. életévét betöltése az adott szezonban
● Két kiváló táborozó turnus teljesítése

● Megkezdheti a felkészülést, illetve, ha a szezonban tölti be a 16. életévet,
akkor elkezdheti a felkészítés és vizsga ledolgozását
● Piros karkötőt viselhet
● INGYENES/Kedvezményes Kishajó vezetői engedély megszerzésének kezdete
● Munkát vállalhat az egyesületnél, lehetősége nyílik a juttatások,
kedvezmények mérték szerinti ledolgozásra
● INGYENES/Kedvezményes Kishajó vezetői engedély megszerzése
● Munkát vállalhat az egyesületnél, lehetősége nyílik a juttatások,
kedvezmények mérték szerinti ledolgozásra

● 17. életév betöltése, kishajó vezetői ELMÉLETI vizsga lehetősége

● 18. életév betöltése, kishajó vezetői GYAKORLATI vizsga lehetősége

Minden résztvevőnek lehetősége van az egyedi VAGABUND Sport lifestyle termékek kedvezményes megvásárlására.

