Certyfikat
umiejętności kajakowych wg PSKK
Zaświadczam, że kajakarz opanował w sposób solidny i powtarzalny
umiejętności określone w Polskim Systemie Kwalifikacji Kajakowych dla
określonego typu kajakarstwa, numeru stopnia i rodzaju łódki.
Kajakarz ……………………………......…………...... ur. dnia …….………………………
( data urodzenia )*

( imię i nazwisko )

z ……………………………………………………………….
( środowisko – klub / grupa / firma, miasto )

opanował umiejętności określone na

stopniu

kajakarstwa

w

Polskim Systemie Kwalifikacji Kajakowych.

K1

.......

poziom

K2

.......

C2

poziom

.......

poziom

uwagi:

Wystawca certyfikatu
…..........................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko, środowisko, numer certyfikatu)

nadaje mu numer

PSKK-......-.........../...../2014
…......................................
miejscowość, data

….....…....................................................................................................
czytelny podpis egzaminatora

Numer certyfikatu podawany jest w formacie PSKK-Tx-AAA/y/rrrr, gdzie T to typ kajakarstwa, x to numer stopnia, AAA to kod
egzaminatora, y – kolejny numer porządkowy certyfikatu wystawionego przez egzaminatora, rrrr - rok wystawienia certyfikatu.
(*) - Podanie daty urodzenia równoznaczne jest z wyrażeniem prośby o zgłoszenie certyfikatu do centralnego rejestru.

Struktura PSKK
Niziny

Góry

Morze

PSKK-1
Podstawy bezpiecznego kajakarstwa
woda stojąca, dowolna łódka

PSKK-N2

PSKK-GM2

Średnio zaawansowany
kajakarz nizinny
jedna łódka (K2, K1 lub C2)

Podstawy dla kajaka jednoosobowego
woda stojąca, K1

PSKK-N3

PSKK-G3

PSKK-M3

Zaawansowany
kajakarz nizinny
bardzo dobrze jedna łódka

Średnio zaawansowany
kajakarz górski
rzeka WW II, K1

Średnio zaawansowany
kajakarz morski
stan morza 3, K1

PSKK-N4

PSKK-G4

PSKK-M4

Zaawansowany, wszechstronny
kajakarz nizinny
bardzo dobrze dwie łódki

Zaawansowany
kajakarz górski
rzeka WW III, K1

Zaawansowany
kajakarz morski
stan morza 3-4, K1

PSKK-N5

PSKK-G5

PSKK-M5

Ekspert
kajakarstwa nizinnego
bardzo dobrze trzy łódki

Ekspert
kajakarstwa górskiego
rzeka WW IV, K1

Ekspert
kajakarstwa morskiego
stan morza 4, K1

Stan na rok 2014

- stopnie uruchomione
- stopnie w opracowaniu

The issuer of this certificate confirms that kayaker reliably, repeatably mastered skill set specified by the
marked level of PSKK (Polish Kayak/Canoe Award System).
PSKK awards are compatible with world recognizable systems such as EPP or BCU.

Pełny opis Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych dostępny jest na stronie
www.pskk.org.pl

