
    

 
Short Range Certificate – The Royal Yachting Association

Termin: sobota 25 luty 2017 – 1 dzień 
 
Miejsce: Poznań – ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro 
 

Dlaczego warto? 
Wiele krajów wymaga, by na jachtach morskich przynajmniej jedna osoba miała uprawnienia 
do obsługi urządzeń radiowych. Świadectwo SRC jest wymagane od osób czarterujących 
i prowadzących jachty w większości krajów Europy (np. w Chorwacji, Grecji).  

Jeżeli w przyszłości planujesz samodzielny czarter jachtu lub chcesz żeglować jako 
wykwalifikowany załogant, to szkolenie jest przewidziane właśnie dla Ciebie. 

All inclusive 
Nasza cena zwiera wszystkie koszty związane z kursem (wartość 400 zł), obowiązkowym 
podręcznikiem (wartość 60 zł), egzaminem i certyfikatem (wartość 60 GBP – ponad 300 zł)!  

Jak wygląda szkolenie? 
Szkolenie jest przeprowadzane w małych grupach 6-10 
osób i trwa ok. 6-8 godzin. 

Na kursie będziesz ćwiczył umiejętności na 
profesjonalnych symulatorach. Są to prawdziwe UKF-ki 
dostosowane do symulowania rzeczywistych warunków – 
umożliwiają np. próbne wysłanie wezwania o pomoc 
za pomocą DSC.  

Zapoznasz się z popularnymi radiotelefonami morskimi firm ICOM i Raymarine. Dzięki 
stworzonym zestawom szkoleniowym, możemy zasymulować prawdziwą rozmowę lub 
nadać wywołanie DSC tak jak w rzeczywistości. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. 
 
Co dają uprawnienia SRC? 

Radiooperator SRC (Short Range Certificate) jest 
uprawniony do wykonywania obowiązków radiowych 
w obszarze morza A1 na statkach nie podlegających 
Konwencji SOLAS (Safety of Life at Sea), wyposażonym 
w urządzenia GMDSS (Global Maritime Distress and 
Safety System).  

W wielu krajach jest to dokument obowiązkowo 
wymagany do czarteru jachtu (np. w Chorwacji). 

Jak wygląda egzamin? 
W systemie RYA egzamin jest przeprowadzany przez 
instruktora bezpośrednio po kursie, dlatego osiąga 100% 
zdawalność. Polega na praktycznym zademonstrowaniu 
obsługi UKF-ki i krótkim teście.  
 
 

http://puntovita.pl/


    

Jaki certyfikat otrzymam? 
Świadectwo jest wydawane przez RYA - The Royal 
Yachting Association, wysyłane bezpośrednio z Anglii 
i honorowane na całym świecie (również w Polsce). 
 
Jakie trzeba mieć doświadczenie/uprawnienia? 
Aby wziąć udział w szkoleniu i przystąpić do egzaminu 
nie trzeba mieć doświadczenia żeglarskiego ani innych 
dokumentów. Jedyny wymóg to ukończone 16 lat. 
 

Jakie przygotować się do kursu? 
Prosimy tylko o przyniesienie zdjęcia w wymiarach 3,5×4,5cm, które będzie wykorzystane 
na dokumencie. 

 
Gdzie odbędzie się szkolenie? 
Kurs odbędzie się w komfortowej, profesjonalnie 
wyposażonej sali szkoleniowej położonej na 11 piętrze 
biurowca Omega na ul. Dąbrowskiego 79 A. Zobacz salę.  
 
 
 
 
 

Cena all inclusive zawiera: 

 udział w 8 godzinnym szkoleniu prowadzonym przez certyfikowanego instruktora 
RYA (w języku polskim)  

 naukę praktycznej obsługi radiotelefonu  

 ćwiczenie procedur na symulatorach 

 obowiązkowy podręcznik w j. angielskim SRC RYA nr G31 (dla każdego uczestnika) 

 materiał szkoleniowy Royal Yachting Association przesłany przed szkoleniem (pdf) 

 oryginalną aplikację RYA  

 pomoc w przygotowaniu (również formalności) do egzaminu 

 koszt egzaminu  

 koszt wydania świadectwa RYA 
 

CENA: 850 zł/os.* 
 
Zgłoszenia: 
Krzysztof Osóbka e-mail: krzysztof@puntovita.pl 
tel.: 782 667 073 
 
 

 
*** OFERTA FIRST MINUTE *** 

* przy wczesnej rezerwacji do 30 listopada 2016 r. cena promocyjna 680 zł! 
* kawa i herbata podczas szkolenia GRATIS! 
* zaproszenie na obiad restauracji Omega GRATTIS! Zobacz restaurację. 
 

http://puntovita.pl/
http://www.saleomega.pl/
mailto:krzysztof@puntovita.pl
http://www.restauracja-omega.pl/
http://www.saleomega.pl/
http://www.restauracja-omega.pl/
http://www.saleomega.pl/
http://puntovita.pl/

