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KURSSIEN KUVAUKSET JA VARAUSEHDOT

Johdatus purjehdukseen
Purjehdusharrastukseen tutustumista varten järjestämme Johdatus purjehdukseen -tapahtumia. Nämä
päivän kestävät purjehdukset on tarkoitettu tutustumistilaisuuksiksi, jossa perehdytään purjehduksen
perusteisiin ja totutaan turvalliseen veneilyyn purjehduksenopettajan opastuksella.
Alkavalla kaudella järjestämme keväällä olevien tutustumispurjehdusten lisäksi päivä- tai iltapurjehduksia sopimuksen mukaan.

Purjehduksen opettajat ry:n (PORY) koulutusjärjestelmä sisältää kursseja kolmella tasolla:
Purjehtijakurssi
Kurssin ensisijaisena tavoitteena on johdattaa harrastuksen pariin ja antaa köliveneen miehistön tarvitsemat tiedot ja taidot. Kurssin jälkeen on valmius toimia veneessä muun muassa ohjaajana, purjeiden
säätäjänä, navigaattorina ja osallistua aktiivisesti kaikkeen siihen, mitä vesillä purjehduksen aikana tapahtuu.
Lähtötasona on uimataito ja hyvä terveys sekä 15 vuoden ikä. Kurssin kesto on vähintään neljä päivää,
vastaavasti 32 tuntia (mukaan luettuna teoriaosuus).
Kurssiin kuuluu päivän kestävä teoriakoulutus, joka pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä käytännön kurssin alkua.
Oppikirjana kurssilla on Purjehtijan opas -kirja tai RYA: Competent Crew (hinnat n. 25e), joka sisältyy
kurssihintaan.
Osallistuja saa kurssin päättyessä kurssitodistuksen.

Saaristo- ja rannikkopäällikkökurssit
Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen rannikkopäällikkökurssilla.
Molemmat kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena on ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueitaan. Toisin sanoen näille kursseille voi tulla myös suoraan käymättä ensin purjehtijakurssia.
Kurssien tavoitteena on kouluttaa valmius veneen päällikköintiin matka- ja retkipurjehduksilla.
Saaristopäällikkökurssilla tavoite on saavuttaa valmius veneen kipparointiin suotuisissa saaristoolosuhteissa päiväsaikaan.
Vastaavasti rannikkopäällikkökurssin tavoitteena on saavuttaa valmius toimia veneen päällikkönä
rannikon läheisyydessä päiväsaikaan kaikissa olosuhteissa ja suotuisissa olosuhteissa myös yöllä.
Järjestämämme saaristopäällikkökurssit kestävät vähintään neljä päivää. Kurssiveneissä voi olla miehistön jäseninä purjehduskurssilaisia. Kursseilla harjoitellaan runsaasti toimivia ja turvallisia satamamanööverejä erilaisissa olosuhteissa.
Kurssiin kuuluu päivän kestävä teoriakoulutus, joka pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä käytännön kurssin alkua.
Oppikirjoina päällikkökursseillamme ovat vaihtoehtoisesti: Purjeiden ja rikin säätö, Veneilytaito tai
RYA: Day Skipper (hinnat n 25e), joka sisältyy kurssihintaan.

Purjehduskurssien ja retkipurjehdusten varaus- ja sopimusehdot
ILMOITTAUTUMINEN JA VARAAMINEN
Tiedustelut ja alustavat varaukset sähköpostilla info@purjehduskurssi.com
Muista kertoa kurssivarausta tehdessäsi:


Nimesi,



Osoitteesi, puhelinnumerosi,



Kurssin numero ja kurssitaso, perämies / purjehtija.

PURJEHDUSKURSSIT
Varauksen vahvistamismaksu 150 euroa maksetaan tilille FI92 1045 3000 1748 04
Loppusumman kurssimaksusta laskutamme kolme (3) viikkoa ennen kurssin alkua
RETKIPURJEHDUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KURSSIT
Varauksen vahvistamismaksu 250 euroa
Loppusumman osallistumismaksusta laskutamme neljä (4) viikkoa ennen purjehduksen alkua

PERUUTUSEHDOT
Kotimaan kurssit ja purjehdukset
Mahdollisissa osallistumisen peruuntumistilanteissa hyvitämme kurssimaksusta:


peruutus on ennen 30 vrk kurssin alkua, hyvitämme 100 %,



14 vrk ennen kurssin alkua 50 % ja



alle 14 vrk ennen kurssin alkua emme hyvitä kurssimaksua.

Toimistokuluina perimme 75 euroa mahdollisen hyvityksen yhteydessä.
Yli 4 pv kestävillä retkipurjehduksilla noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.
Purjehduksen varanneella on oikeus peruuttaa varauksensa:


Peruutus viimeistään 28 vrk ennen purjehduksen alkua maksamalla toimisto- ja matkanvalmistelukulut,



Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen purjehduksen alkua maksamalla varausmaksun,



Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen purjehduksen alkua maksamalla 50
% osallistumismaksusta ja



Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen kurssin alkua emme hyvitä osallistumismaksua.

Toimisto- ja matkanvalmistelukuluina perimme 75 euroa mahdollisen hyvityksen yhteydessä.

MUUT TIEDOT
Hintamme sisältävät arvonlisäveron sekä vakuutukset vesillä annettavan koulutuksen ajaksi.

