Elevpolitik i Præstø sejlerskole
krav:


Deltagelse i al undervisning i sejlerskolen er på eget ansvar, både til søs og på land.
Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor sejlklubben eller sejlerskolen
disses bestyrelse, ledere/instruktører og undervisere.



Eleven opfordres til at søge oplysning om dækning ved eget forsikringsselskab, evt.
tegne fritids – ulykkesforsikring - som dækker sejlsport



Det forventes at du møder op til alle lektioner, hvis fraværet er for stort indstiller
instruktøren til sejlerskoleudvalget, til afgørelse om eleven kan indstilles til prøven



Eventuelt nødvendigt afbud meddeles din instruktør/underviser i god tid
kommunikationsform aftales mellem elev og instruktør/underviser



Eleverne skal om bord på båden altid bære skridsikkert fodtøj og redningsvest/
svømmevest (sejlerskole krav) - godt og varmt tøj anbefales.



Eleven skal følge alle klubbens og sejlerskolens sikkerhedsforskrifter som udmeldes
af instruktøren og andre der virker for sejlerskolen, i modsat fald kan eleven bortvises
på stedet.



En elev der udviser dårlig opførsel eller manglende interesse, som er til skade for den
øvrige undervisning og den gode tone der er på sejlerskolen, indstilles af instruktøren
til sejlerskoleudvalget, til videre foranstaltning og evt. bortvisning.



Eleven skal deltage i forårsklargøring og søsætning rigning m.v. samt ved efterårets
optagning, afrigning og klargøring til vinteren, i et af instruktøren skønnet rimeligt
omfang - da det er en del af pensum.



Eleven skal inden undervisningen påbegyndes indbetale en kursusafgift, som er fastsat
af sejlerskoleudvalget.

 Udmeldelse/bortvisning i løbet af sæsonen, medfører ikke tilbagebetaling af kursus
afgift, hverken helt eller delvist

Elevpolitik i Præstø sejlerskole

Muligheder:
 At der bliver taget hånd om dig, fra første dag


At du får en god og struktureret sejladsuddannelse i en velfungerende sejlerskole



At du har mulighed for på aftenskolen at erhverve sig VHF/SRC radiokursus
samt livredende førstehjælpsbevis.



At du efter endt sejladsuddannelse, på efterskolen har mulighed at videreuddanne dig til øvet
sejler og kapsejler i kølbåde og joller – eller som instruktør i sejlerskolen.



At du ved længere uddannelsesforløb kan vælge en elevrepræsentant som har mulighed for
- og ret til at deltage i instruktørmøderne



At du som en naturlig selvfølge, deltager i sejlklubben og sejlerskolens
faglige og sociale arrangementer



At du bliver opfordret/ har mulighed for at deltage i sejlerskolens tursejlads aktiviteter
to weekend ture og en langdistancesejlads afholdt af turudvalget



At du bliver tilbudt at deltage i klubbens kapsejladser, både på sejlerskolens og
klubmedlemmers både

