Tanfolyami szerződés
A KOVI Sporthajós Iskola képviseletében vállaljuk,
hogy...........................................................................(név)....................................................................
......................................................................................................................................(lakcím, telefon)
kadét részére elméleti és/vagy gyakorlati felkészítést adunk vitorlás és/vagy motoros sport és kedvtelési célú kishajó
vezetésből.
A választott beosztás szerinti tanfolyam keretében az elméleti kérdéseket, (hajózási szabályzat; vízbőlmentéselsősegély; hajózási vízrajz, földrajz, meteorológia; hajószerkezet-, építés-, felszerelés, hajógépek; vitorlázás
elmélet) az egyéb hajózással összefüggő biztonsági követelményeket, kikötői ismereteket és az alapvető
vizijártassági ismereteket sajátítjuk el. A tanfolyam gyakorlat centrikus. A Kadét vállalja, hogy az elméleti vizsga
hivatalos kérdéseit online gyakorolja és készül fel az elméleti vizsgára. A vizsgafeladatokon túl kikötői
manővereket, motor használatot, reffelést is tanulunk. A tanfolyamokat elméleti és gyakorlati vizsga követi. A
tanfolyam az eredményhirdetéssel zárul. Lehetőség van a tanfolyam megosztására is.
Akkreditációs szám: 5417/2/2008. RMK 00547-2009
A Kadét az eredményesség érdekében igyekszik a tanulással a csoporttal együtt haladni, a hajós hagyományoknak
megfelelően aktívan a csapattal együtt dolgozni. Fontos szerepe van a foglakozások utáni egyéni tanulásnak.
Különösen fontos a vizsga eredményesség érdekében a hivatalos vizsgakérdések önálló, online gyakorlása!
A KOVI SI a tanuláshoz megfelelő elméleti tananyagot ad, de a vizsgakérdésekhez való hozzáférést nem tudja
biztosítani, azt a Kadétnak egyénileg kell megvásárolnia. A sikeres vizsgát sem garantálja. Az esetleges elméleti
pótvizsgához korlátozott ingyenes segítséget nyújt, a gyakorlati pótvizsgához egyeztetett időpontban egy nap
ingyenes gyakorlási lehetőséget biztosít.

A megjelölt időpontban a Kadét akkor tud vizsgázni, ha a „Jelentkezési lap”-ot és a mellékleteket
hiánytalanul a tanfolyam kezdet előtt, a jelzett napig a KOVI SI-nek eljuttatja!!!
A Kadét hozzájárul ahhoz, hogy a KOVI SI a „Jelentkezési Lap”-on szereplő adatait az 1992 évi LXIII.
adatvédelmi tv. szerint egy évig tárolja, azt követően megsemmisíti.
A Kadét kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy nevében, a sporthajós képesítés megszerzése érdekében a
sikeres vizsga napjáig a KOVI SI eljárjon.
Jelen szerződés 30.000,-Ft-nak, mint regisztrációs díjnak a kifizetésével/átutalásával lép életbe.
A fennmaradó részt az első napon kell kiegyenlíteni. Három héten belüli visszamondás esetén a
regisztrációs díj fele visszafizetésre kerül.
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