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YACHT  CADET  SCHOOL 
- tengerész  kadét, vitorlás iskola - 

 

 

Időpont : 2018. március 24-31.  

 

Helyszín : Horvátország / Marina Tankerkomerc – Zadar  

 

 

 

 

2018. Gyakorlati tanfolyam  PROGRAMJA 

 

 

 

március 24- szombat        Indulás  Budapestről 23.50 h-kor,  utazás Zadar-ig, útközben               

                                         pihenők. 

 

március 25- vasárnap       Érkezés Marina Tankerkomerc Zadar  8,00 h  körül.  Check in a     

                                         marinában, behajózás. Hajóval ismerkedés – ismerkedés a kikötővel.  

                                         Tengerész matróz feladatok – képzés.  

 

március 26- hétfő             9.00 h-tól egész napos gyakorlati hajós oktatás. Zadar – Borik –  

                                         Preko (Ugljan sziget)  aquatorium. 

 

március 27- kedd             Egész napos gyakorlati oktatás – navigáció/GPS-plotter kezelés,  

                                         rádió kommunikáció, teresztikus pozíció meghatározás.  

                                       

március 28- szerda          Gyakorlati oktatás-ismerkedés a Telaščica Nemzeti Park hajózási  

                                         szabályaival, szigetek történelmével – (éjjeli tengeri   navigáció -  

                                         navigációs fények felismerése, világító tornyok, laterális jelek stb.). 

                                           

március 29- csütörtök     Egész napos navigációs oktatás – gyakorlat ( hajózási szabályok,   

                                        meteorológia, elsősegély stb.) A tengeri jog szabályai,vitorlázás.  

 

március 30- péntek         Önálló navigációs és hajózási feladatok/gyakorlat – vizsga anyag. 

 

 

március 31- szombat       reggeli után check out (hajóátadás). Látogatás a Zadar-i ADRIALIBAR   

                                        maritim  oktatási központban.  A gyakorlati tanfolyam értékelése,  

                                        autóbuszos utazás Magyarországra, érkezés az esti órákban. 

 

 

 

http://captains.hu/
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Ellátás:    teljes panziós alapon, első nap vacsorától utolsó nap ebédig.  

                 (hajón: alapellátás  reggeli+ebéd;  vacsorák a yacht kikötő éttermében).    

 

Utazás :   autóbusszal, közös szervezésben (Budapest - Zagreb - Zadar és vissza) 

__________________________________________________________________________ 

 

A GYAKORLATI  TANFOLYAM  DÍJA:  399,- EUR + 39.500,- Ft. 
__________________________________________________________________________ 

 

A gyakorlati tanfolyam díja magában foglalja: tengeri yacht és vitorlás oktatás (gyakorlat 

és elmélet) Horvátországban (Marina Tankerkomerc/Zadar – TORETE Yachting bázis, 

CAPTAINS Kft – Torete doo charter flotta), kadétok szállását charter yachton, hajóbiztosítás, 

kikötői díjak, hajó üzemanyag költségei, napi teljes panziós alapellátást (vacsorák yacht 

kikötő éttermében), utazási költséget, szervezési költséget. 

 

 

 

          YACHT CADET  SCHOOL                                  YACHT CADET  SCHOOL                                        

                    Iskola alapító :                                                    mb. Iskola igazgató :                                                                     

                    

        Hovanec Zoltán – yacht kapitány                    Cserveni Tamás – yacht skipper                                      

                            

 

YACHT CADET  SCHOOL 

Flottilla parancsnok: 

Nagy Zoltán – yacht master 

 

 


