Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”
oraz
Parafia p.w. św. K. Boromeusza
w Gdyni
serdecznie zaprasza
na
obóz rekreacyjno – żeglarski
dzieci i młodzieży w wieku: 10 - 17 lat
w terminie 23.07-05.08.2017r.

14 dni na miejscu
Jezioro Garczyn – Powiat Kościerski
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
1.Dla początkujących żeglarzy zapoznanie
się ze sztuka żeglarską
2.Dla zaawansowanych doskonalenie
swoich umiejętności żeglowania.
3.Biegi i marsze na orientację
4.Zajęcie ze strzelectwa sportowego
5.Wycieczki rowerowe po najbliższej
okolicy, dobra zabawa i wypoczynek.

Zakwaterowanie w nowy hotel.
Pełnie wyżywienie.
Dojazd autokarem
W programie przewidziane są również
zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Organizujemy dyskoteki, wieczory przy
ognisku, gry, turniej piłki nożnej, siatkówki.
Pływamy na kajakach, rowerach wodnych.

.
•

DOJAZD ZORGANIZOWANY
Wyjazd autokarem oraz transport rowerów.
23.07.2017 Zbiórka godzina 10.00 (pętla trolejbusowa nr 29 , ul. Górnicza ),
powrót 05.08.2017 ok.14.00 (Godziny mogą ulec zmianie )
CENA 14 DNIOWEGO POBYTU ZAWIERA:
Zakwaterowanie – wygodne pokoje z węzłem sanitarnym
Wyżywienie - całodzienne ( śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja )
Opieka – wykwalifikowani instruktorzy , wychowawcy, całodobowa opieka medyczna, ratownicy WOPR
Ubezpieczenie – NNW,
Sprzęt – jachty typu „Puck”, „Omega”, „Optymist”, ponton z silnikiem 30KM, kajaki, rowery wodne.

•

PROGRAM
Zajęcia rekreacyjne: żeglarstwo na jachtach typu „Puck”, „Omega”, „Optymist”, pływanie na rowerach
wodnych, kajaki, ponton RIB z silnikiem przyczepnym, wycieczki rowerowe.
Gry i zabawy sportowe w tym turniej piłki nożnej, siatkowi, podchody, marsze na orientacje, wyjścia na
plażę, kąpiele w jeziorze, dyskoteki, ogniska, zajęcia plastyczne.
Zajęcia dydaktyczne: teoria manewrowania i żeglowania jachtem
zajęcia ze strzelectwa sportowego-kbks
Program będzie realizowany w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz możliwości
fizycznych uczestników. Istnieje możliwość niezrealizowania wybranych punktów programu, o czym
decyduje Kierownik Obozu.

•

DOKUMENTY WYMAGANIE
Zgłoszenie uczestnictwa – wypełniana i podpisana karta uczestnika wypoczynku, legitymacja szkolna.

•

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Konieczne wyposażenie: kask rowerowy, legitymacje szkolną, kurtkę chroniącą przed deszczem, polar,
ciepły sweter, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem, kostium kąpielowy, dres,
latarkę, krem z filtrem. Okulary do pływania w wodzie, mały plecak na wycieczki.

•

UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony bagaż a w szczególności tel. komórkowe.

Termin
23.07 - 05.08.2017

Cena
Dla członków klubowej szkółki żeglarskiej - 1500zł.

Dla pozostałych uczestników - 1650zł
Zaliczka na poczet obozu Garczyn 2017 w wysokości 500 zł - płatna do 15.06.2017
na konto JKMW „KOTWICA” BRE BANK S.A. GDYNIA Nr. 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001.

Pozostała cześć należnej kwoty płatna do 20.07.2017 - Przelew lub gotówka.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 10.07.2017 roku zaliczka nie podlega zwrotowi !!!

Kontakt:
Jacht Klub Marynarki Wojennej "KOTWICA"
Aleja Jana Pawła II 13 B
81-345 Gdynia
tel. 600-151-244
e-mail: biuro@jkmw-kotwica.pl
1. Artur Haberka - Kierownik JKMW „KOTWICA” - tel. 600 -151 – 244,
biuro@jkmw-kotwica.pl

