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Szanowni Państwo, 

 

Chcieliśmy zaproponować możliwość odbywania praktyk w Yacht Klubie Polskim Kraków 

przez Studentów Państwa Uczelni. Jesteśmy najstarszym w Krakowie klubem żeglarskim, 

dysponujemy doświadczoną kadrą trenerską i profesjonalnym sprzętem. 

Organizacja Yacht Klubów Polski została założona w 1924 roku i w najbliższym czasie będzie 

obchodzić 100-lecie działalności. Yacht Klub Polski miał duży udział w tworzeniu obecnego 

Polskiego Związku Żeglarskiego, jesteśmy dumni mogąc być częścią tej największej w Polsce 

organizacji. Działamy w Krakowie od 1955 roku na przystani w Nowej Hucie nad Wisłą, od 

tamtego czasu wielu z naszych zawodników odnosiło sukcesy na międzynarodowej arenie 

żeglarskiej i w regatach morskich, a nasi członkowie pełnili ważne funkcje w Krakowskim 

Okręgowym Związku Żeglarskim, udzielając się dla lokalnej społeczności.  

Sekcja regatowa naszego Klubu, przygotowuje dzieci i młodzież żeglującą na klasach 

Optymist, olimpijskiej klasie Laser oraz klasie Europa. Zawodnicy naszego Klubu żeglują 

również na klasach 470 i 29er. Nasi zawodnicy są członkami kadry Polski i Małopolski, biorą 

udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski i Pucharu Polski.  

Wierzymy, że żeglarstwo to sport, który rozwija charakter oraz silną wolę, uczy organizacji i 

silnej woli. Pragniemy przekazać naszą wiedzę kolejnym pokoleniom instruktorów i 

trenerów, którzy będą wychowywali przyszłych uczestników Igrzysk Olimpijskich oraz będą 

charakteryzować się wysoką etyką zawodu i empatią w stosunku do innych ludzi. 

W sprawach organizacji praktyk proszę o kontakt pod numerem telefonu: Marcin Matysik 

+48 607 15 14 29 

 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem, 

Komandor Yacht Klubu Polski Kraków 

Jan Orzechowski 
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Zaproszenie na praktyki 
 

Yacht Klub Polski Kraków jest najstarszym w Krakowie i jedynym w Nowej Hucie klubem 

żeglarskim. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży w żeglarstwie regatowym. Nasi 

zawodnicy biorą udział w regatach i zgrupowaniach w całej Europie. Zrzeszamy pasjonatów 

żeglarstwa i licencjonowanych zawodników oraz trenerów. 

Mamy przyjemność ogłosić możliwość odbycia praktyk na stanowisku: instruktor/asystent 
trenera. 

Zakres obowiązków: 
• Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu 

• Animacja brzegowa 

• Szkolenie uczestników zajęć 

• Nadzór nad bezpieczeństwem uczestników 

• Praca z zawodnikiem 

Wymagania od kandydata: 
Pozytywna osoba lubiąca pracę z dziećmi i młodzieżą oraz lubiąca sporty wodne, rzetelna w 

swojej pracy i komunikatywna, odpowiedzialna. 

Mile widziane będzie posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 

kursy/kwalifikacje związane z wymienionym stanowiskiem. 

Zapewniamy: 
• miłą atmosferę w pracy 

• praca z doświadczonymi trenerami 

• profesjonalny sprzęt, 

• szkolenie z bezpieczeństwa i asekuracji zawodników 

• szkolenie z teorii i techniki żeglowania 

• możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy po odbyciu praktyki, (stawki od 20-30zł za 
godzinę), 

• praca przeważnie w weekendy, 
• możliwość dalszego szkolenia i zdobycia nowych umiejętności i zawodu np.: 

instruktora lub sędziego żeglarstwa 

 
Kontakt: Marcin Matysik +48 607 15 14 29 
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