INFORMATOR
dotyczący praktyki zawodowej na statku „Dar Młodzieży”
w okresie od 27.09.2016 do25.10.2016
1. Cel szkolenia: celem praktyki jest nabycie przez uczniów klas technikum żeglugi śródlądowej
umiejętności praktycznych z zakresu wyposażenia pokładowego statku oraz obsługi maszynowni
statku morskiego. Praktyka jest nadzorowana w ramach Konwencji Morskiej STCW i przybliża
uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego.
2. Forma szkolenia: praktyka odbywa się na statku szkolnym Akademii Morskiej w Gdyni „Dar
Młodzieży”
3. Wymagane wyposażenie: mundur szkolny zgodnie z regulaminem mundurowym ubiór roboczy
(buty robocze, spodnie, koszula, bluza) kolor dowolny, podczas prac z linami jest zakaz
stosowania rękawic jednak do innych prac można zabrać jedną lub dwie pary rękawic roboczych
dowolnego typu, ubiór dzienny, piżama, bielizna, strój kąpielowy, płaszcz przeciwdeszczowy,
obuwie dzienne i sportowe, zeszyt w kratkę 32 kartkowy, przybory do pisania, dokumenty
(legitymacja szkolna, książeczka żeglarska, morskie świadectwo zdrowia, certyfikaty
bezpieczeństwa (2 sztuki)). W doborze ubrania należy uwzględnić wymagania indywidualne oraz
czas pobytu (28 dni) oraz jesienną porę. Bardzo ważne jest zabranie czapki, ciepłych rękawic i
okularów przeciwsłonecznych. Na miejscu znajduje się pralka automatyczna. Całość należy
spakować do miękkiej torby (np.: worek bosmański, torba sportowa). Praktykanci są objęci
obowiązkowym ubezpieczeniem NW i KL opłaconym przez szkołę, nie jest wymagana karta EKUZ.
4. Wyżywienie: należy zapewnić jedzenie na czas podróży. W dalszej części wyżywienie zapewnia
armator (3 ciepłe posiłki dziennie, słodki poczęstunek oraz nocne wydawanie posiłku).
5. Termin podróży:
a. Podróż na miejsce praktyki: data 27 września 2016, wyjazd ze stacji PKP w KędzierzynieKoźlu o godzinie 1.54 (zbiórka godz. 1.30 w holu głównym), przyjazd godzina 10.28.
b. Podróż powrotna: związku z planowaną korektą rozkładu jazdy: 2016-10-15, termin
powrotu zostanie ustalony po tym terminie i przekazany uczniom i wychowawcom.
Wstępnie planowany powrót około 19-tej. Należy zapewnić młodzieży dojazd oraz odbiór.
Dokładny rozkład jazdy można znaleźć na stronie www.pkp.pl.
6. Koszty całkowite: koszt praktyki, wyżywienia, ubezpieczenia oraz dojazdu ok. 7000 zł pokrywa
szkoła. Koszty pokrywane przez uczestnika to ewentualny zakup ubrania roboczego.
7. Telefon kontaktowy do opiekuna grupy: Grzegorz Nadolski 502047357

