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P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

FORMULARZ NR 1K 
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KLUBU ŻEGLARSKIEGO 

 

Pytanie Odpowiedź 

Data sporządzenia informacji: 
………………………… 

Data sporządzenia informacji dd-mm-rrr 

Dane klubu 

nazwa: ………………………….. 

adres siedziby: ………………………….. 

e-mail: ………………………….. 

www: ………………………….. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń żeglarskich dorosłych na stopnie żeglarskie w 
przeciągu ostatnich 4 lat? 

……………… szkoleń 

Podać liczbę 

Liczba przeprowadzonych szkoleń żeglarskich dzieci i młodzieży* na stopnie 
żeglarskie w przeciągu ostatnich 4 lat? 

……………… szkoleń 

Podać liczbę 

Liczba sekcji sportowych w klubie na wynajmowanej obecnie powierzchni 
w przeciągu ostatnich 4 lat? 

……………… sekcji 

Podać liczbę 

Jakie sekcje sportowe istniały w klubie w ciągu ostatnich 4 lat? 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. … 

Wymienić sekcje 

Ilu dorosłych członków liczy każda sekcja?  

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. … 

Podać liczbę dorosłych w sekcji 

Ile dzieci i młodzieży liczy każda sekcja? 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. … 

Podać liczbę dzieci i młodzieży w sekcji 

Ilu kwalifikowanych trenerów żeglarstwa posiada klub? 
                ……………… trenerów 

Podać liczbę 

Ilu kwalifikowanych instruktorów sportu posiada klub? 
……………… instruktorów sportu 

Podać liczbę 
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Ilu kwalifikowanych instruktorów żeglarstwa PZŻ posiada klub? 
……………… instruktorów żeglarstwa PZŻ 

Podać liczbę 

Ilu licencjonowanych sędziów sportowych PZŻ posiada klub? 
         ……………… sędziów sportowych PZŻ 

Podać liczbę 

Ilu licencjonowanych zawodników PZŻ posiada klub? 
          ……………… zawodników PZŻ 

Podać liczbę 

Liczba przeprowadzonych egzaminów na stopnie żeglarskie za ostatnie 4 lata?  
           ……………… egzaminów 

Podać liczbę 

Jakie istotne osiągnięcia sportowe zdobyli zawodnicy klubu w ostatnich 4 latach? 

 

 

Opisać, nie więcej niż 1800 znaków 

Jakim istotnym sprzętem pływającym dysponuje klub? 

 

 

Opisać, nie więcej niż 800 znaków 

Ile niekomercyjnych rejsów pełnomorskich (np. stażowych na stopnie jachtowego 

sternika morskiego i kapitana jachtowego) zorganizował klub w ostatnich 3 latach (za 

rejs niekomercyjny PZŻ uważa rejs którego przychód jest równoważny lub bliski kosztowi 

jego zorganizowania)?  

 

……………… rejsów 

Podać liczbę 

Ile lokalnych imprez sportowych klub zorganizował w ostatnich 2 latach? 
Wymienić jakie. 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. … 

Wymienić 

Ile ogólnopolskich imprez sportowych klub zorganizował w ostatnich 2 latach? 
Wymienić jakie. 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. … 

Wymienić 

Czy i jakie imprezy cykliczne klub organizował w ciągu ostatnich 5 lat? 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. … 

Wymienić 

 

*Ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich lub studiach wyższych do 26 roku życia. 

                                                           


