Zasady weryfikacji i certyfikatów wg PSKK na rok 2015
Zasady weryfikacji i certyfikacji umiejętności kajakowych według PSKK uległy lekkim zmianom w sezonie
2015. Celem ich wprowadzenie było uproszczenie i uelastycznienie regulaminu z 2013 roku, z jednoczesnym,
silnym zaznaczeniem, że jakość certyfikatu zależy tylko od wiarygodności osoby wystawcy certyfikatu.
Wyróżnione zostały cztery elementy:
•

zasady weryfikacji mówiące o tym w jaki sposób powinno przebiegać każde sprawdzanie
umiejętności opisanych w PSKK. Zwracają one uwagę na bezpieczeństwo egzaminu i
podstawową standaryzację.

•

zasady certyfikatów rejestrowanych mówiące o tym w jaki sposób wystawiać certyfikaty
rejestrowane w centralnym rejestrze.

•

zasady centralnego rejestru, które porządkują jego działania.

•

szablon certyfikatu rejestrowanego, który jest propozycją dla wystawców certyfikatów
rejestrowanych.

Niniejsze zasady zostały zatwierdzone 17 lipca 2015 roku.

Zasady weryfikacji wg PSKK
1. Celem weryfikacji jest sprawdzenie, czy kajakarz opanował w sposób pewny i
powtarzalny umiejętności na określonym stopniu PSKK.
2. Weryfikacja może być przeprowadzona przez każdego kajakarza, który posiada
umiejętności o co najmniej jeden stopień wyższe niż weryfikowany stopień (lub
umiejętności z 5 stopnia) i obejmujące weryfikowany rodzaj łódki.
3. Kajakarz weryfikujący w pełni odpowiada za przebieg i bezpieczeństwo weryfikacji.
4. Przystępując do weryfikacji na określony stopień, kajakarz powinien posiadać
wszystkie umiejętności i wiedzę zdefiniowaną dla tego stopnia oraz dla stopni
niższych.
5. Przedstawienie posiadanego certyfikatu daje weryfikującemu prawo do zwolnienia
kajakarza z demonstrowania wcześniej zweryfikowanych umiejętności.
6. W wyjątkowych sytuacjach (np. dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne) weryfikujący
może zwolnić kandydata z pewnych, pojedynczych umiejętności.
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Zasady wystawiania certyfikatów rejestrowanych wg PSKK
1. Rolą certyfikatu rejestrowanego jest formalne, wiarygodne i trwałe potwierdzenie, że
kajakarz przeszedł weryfikację na określonym stopniu PSKK.
2. Wystawcą certyfikatu rejestrowanego może być każdy kajakarz, który zarejestrował się
centralnym rejestrze i otrzymał kod weryfikatora.
3. Wystawienie certyfikatu rejestrowanego dozwolone jest tylko za zgodą
zweryfikowanego kajakarza.
4. Wystawca certyfikatu rejestrowanego ma obowiązek przechowywać listę wszystkich
wystawionych przez siebie certyfikatów i nadawać im kolejne numery porządkowe.
5. Wystawca nadaje certyfikatowi numer w następującym formacie:
PSKK-Tx-AAA/y/rrrr
• gdzie T to typ kajakarstwa (N - nizinny, G - górski, M - morski), x to numer
stopnia PSKK, AAA to kod weryfikatora, y - kolejny numer porządkowy
certyfikatu u weryfikatora AAA, rrrr - rok wystawienia certyfikatu.
6. Weryfikacje będące podstawą do wystawiania certyfikatów rejestrowanych 4 i 5
stopnia muszą być przeprowadzone przez co najmniej dwóch zarejestrowanych
kajakarzy z różnych środowisk.
7. Certyfikaty rejestrowane stopnia 5 mogą być wystawiane tylko po imprezie
weryfikacyjnej ogłoszonej przynajmniej trzy miesiące wcześniej na publicznej liście
dyskusyjnej PSKK.
8. Załącznikiem do zasad jest szablon certyfikatu rejestrowanego. Może być on dowolnie
zmieniony, jednak musi zawierać następujące informacje:
• nadany numer certyfikatu,
• dane kajakarza: imię, nazwisko, środowisko (klub / firma / grupa / miasto), data
urodzenia
• typ i numer weryfikowanego stopnia PSKK,
• rodzaje i poziom opanowanych łódek,
• uwagi o ewentualnych odstępstwach od wymagań PSKK,
• datę i miejsce zakończenia weryfikacji,
• dane weryfikującego: imię, nazwisko, środowisko, numer certyfikatu,
• czytelny podpis weryfikującego.
9. Wystawca certyfikatu rejestrowanego ma obowiązek zgłosić go do centralnego rejestru
w ciągu miesiąca od daty wystawienia.
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Zasady pracy centralnego rejestru certyfikatów wg PSKK
1. Rejestrowanie certyfikatów odbywa się poprzez wysłanie ich na adres
rejestrpskk@gmail.com, lub wypełnienie formularza na stronie www.pskk.org.pl.
2. Certyfikaty stopni 1-2 nie są upubliczniane.
3. Podstawowe dane o certyfikatach 3, 4 i 5 stopnia (imię, nazwisko, środowisko, numer
certyfikatu i rodzaje opanowanych łódek) są publikowane przez centralny rejestr co
najmniej raz do roku na stronie www.pskk.org.pl.
4. Centralny rejestr nada unikalny kod weryfikatora każdemu chętnemu kajakarzowi, który
posiada zarejestrowany certyfikat co najmniej 3 stopnia PSKK. W celu jego otrzymania
kajakarz przesyła na adres rejestrpskk@gmail.com trzy propozycje trzyliterowego
kodu. W odpowiedzi rejestr zatwierdzi kod wybierając pierwszą unikalną propozycję.

Szablon certyfikatu rejestrowanego
Zamieszczony w osobnym pliku PDF.

Zasady weryfikacji i certyfikatów wg PSKK 2015, wersja oficjalna z dnia 2015-07-17.

3/3

