
Kedves Leendő Vitorlázó Sporttársunk! 

Köszönjük, hogy a Vega Yachtsport vitorlás iskolát választottad.  
Reméljük, hogy a velünk töltött idő találkozni fog elvárásaiddal, esetleg felül is múlhatja 
azokat.  

Az elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítására a következő lehetőségeket tudjuk 
biztosítani! 

VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ VITORLÁS TANFOLYAM: 

A jogosítvány amiért tanul: nemzetközi, belvízi képesítő okmány 20 méteres 
hajóhosszig.  

A meghirdetett tanfolyamok elindulásának feltétele minimum 3 fő 
részvétele. (kivéve egyéni oktatás) 

Expressz tanfolyam: 125 000 Forint 

3 nap gyakorlat + online tananyag 

Gyorsított alap vitorlás tanfolyam, egy hosszú hétvégén.  

A gyakorlati oktatásra fókuszálva, online elmélettel, hatékony és gyors felkészülés 
azoknak, akiknek kevés az idejük.  

Hétvégi oktatás (2×3 nap): 159.000 Ft 

A képzések tartalmazzák az elméleti, gyakorlati felkészülést, hajókat, mentőfelszerelést 
a vitorlásiskola tanfolyamainak időtartalmára. 
A foglalkozások 10.00 -17.00-ig tartanak, egy órás ebédszünettel.  

A meghirdetett tanfolyamok elindulásának feltétele minimum 3 fő részvétele. 

EGYÉNI OKTATÁS: 

A vitorlásiskola keretén belül igénybe vehető tanfolyam előre egyeztetett felkészülési 
terv alapján, külön oktatóval intenzív gyakorlás, gyorsabb és hatékonyabb ütemben, 
rugalmas időbeosztással. Az egyéni kurzus díja: 49 000 Forint és a gyakorláshoz 
igénybe vett hajó napi bérleti díja. 
Tartalmazza az elméleti, gyakorlati felkészülést. 

A gyakorlásokat naponta 10.00-17.00-ig tartjuk. 



KIEGÉSZÍTŐ MOTOROS KÉPZÉS: 

Ha a motoros és vitorlás tanfolyamra együtt jelentkezik, a motoros 
képzés kedvezményes díja: 80 000 Forint. 
A vitorlás tanfolyamon tanult hajózási ismeretek alkalmazásával 1 nap további 
gyakorlással és elméleti foglalkozással motoros vizsgát is tehetnek hallgatóink.  
Ebben a formában egy elméleti vizsgával teljesíthető a vitorlás és motoros kategória.  

Motoros és vitorlás kishajó vezető vizsga teljes díja: 80 000 Forint 

Jelentkezés: 

Kitöltve, e-mailben visszaküldött jelentkezési lappal és az alábbi bankszámlára történő 
utalással (Előleg: 43 000 Ft) válik teljessé a jelentkezés. 
OTP: 11709002-20583318  
A közlemény rovatba „vitorlás oktatás díja”-t kérjük beírni.  
A fennmaradó összeg a tanfolyam kezdetekor fizetendő. 
A rezerváció törlése legkésőbb 20 nappal a kezdés előtt lehetséges, ebben az esetben 
az előleg visszatéríthető, rövidebb törlési idő esetén nem. 

 Mit fontos hozni? 
• napszemüveg
• világos sapka
• napkrém
• világos talpú tornacipő
• folyadék
• esőkabát vagy vitorlás ruha
• jegyzetfüzet, íróeszköz

Hol találkozunk?  
8230 Balatonfüred Bahart Kikötő, Zákonyi utca 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és pontosan töltse ki a jelentkezési 
lapot. 
További információért tekintse meg honlapunkat, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

+36205730202 

Sok sikert, Jó szelet! 


