Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”
w Gdyni
przy współpracy z parafią
pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni
serdecznie zaprasza na
sportowo-rekeacyjny obóz żeglarski
dla dzieci i młodzieży w wieku od 8-15 lat
szkolenie na patent żeglarza, młodzież wieku od14 lat
w terminie 19.07 – 29.07.2019 r.
11 dni na miejscu
Jezioro Garczyn – powiat kościerski
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
Zakwaterowanie w hotelu, pełnie wyżywienie, transport autokarem
1. Dla początkujących żeglarzy zapoznanie
się ze sztuka żeglarską.
2. Dla zaawansowanych doskonalenie
swoich umiejętności żeglowania
3. Biegi, podchody i marsze na orientację
4. Tor przeszkód, ścianka wspinaczkowa
5. Zajęcia i zawody ze strzelectwa
sportowego
6. Wycieczki po najbliższej okolicy, dobra
zabawa i wypoczynek.
7. Kurs na patent żeglarza jach. - opcja

W programie przewidziane są również zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Organizujemy dyskoteki, wieczory przy ognisku i gitarze, gry, turniej piłki nożnej,
siatkówki. Pływamy na kajakach i rowerach wodnych.



DOJAZD ZORGANIZOWANY
Wyjazd autokarem 19.07.2019. Zbiórka godzina ok.12.00 (pętla trolejbusu nr 29, oś. Fikakowo).
Powrót autokarem 29.07.2019 ok.12.00 w to samo miejsce (godziny mogą ulec zmianie).

Cena 11 dniowego pobytu zawiera:



Zakwaterowanie – wygodne pokoje z węzłem sanitarnym
Wyżywienie – całodzienne śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja
Opiekę – przez wykwalifikowanych instruktorów, wychowawców, całodobowa opieka medyczna,
ratownicy WOPR
Sprzęt – jachty typu „Puck”, „Omega”, „Optymist”, ponton z silnikiem 30KM, kajaki, rowery wodne,
karabinki kbks
Ubezpieczenie – NNW
PROGRAM



Zajęcia rekreacyjne: żeglarstwo na jachtach typu „Puck”, „Omega”, „Optymist”, pływanie na rowerach
wodnych, kajaki, ponton RIB z silnikiem przyczepnym, wycieczki piesze.
Gry i zabawy sportowe w tym turnieje piłki nożnej, siatkowej, podchody, marsze na orientację, wyjścia na
plażę, kąpiele w jeziorze, dyskoteki, ogniska, zajęcia plastyczne.
Ponadto zajęcia oraz zawody ze strzelectwa sportowego-kbks
Dla chętnych szkolenie na patent żeglarza jachtowego – minimalny wiek 14 lat +dopłata !!!!!

- dla chętnych uczestników szkolenia zorganizowany będzie egzamin państwowy w dniu 28.07.2019r





DOKUMENTY WYMAGANE
Zgłoszenie uczestnictwa – wypełniona i podpisana karta uczestnika wypoczynku, legitymacja szkolna.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
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.
Telefony komórkowe będą deponowane u kierownika obozu na czas zajęć i ciszy nocnej.
Program obozu będzie realizowany w zależności od warunków atmosferycznych oraz możliwości fizycznych
uczestników. Istnieje możliwość niezrealizowania wybranych punktów programu, o czym decyduje kierownik
obozu.
Opłaty:
Uczestnictwo w obozie
1350 zł
Uczestnictwo + kurs na patent żeglarz jachtowy
1650 zł
Opłaty na
konto PZŻ

Za egzamin na patent Żeglarz Jachtowy
Opłata za patent

125 zł
25 zł

Zaliczka na poczet obozu w Garczynie 2019 w wysokości 450 zł, płatna do 10.06.2019 r.
Pozostała część należnej kwoty płatna do 10.07.2019 r.
Wpłat należy dokonywać na konto klubowe: mBank 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001
w polu Tytułem należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek "Garczyn 2019"
Wypoczynek kwalifikowany, zgłaszany do Kuratorium Oświaty.
Możliwy zwrot kosztów wyjazdu z funduszu socjalnego pracodawcy.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 01.07.2019 roku zaliczka nie podlega zwrotowi

Adres organizatora:
Jacht Klub Marynarki Wojennej "KOTWICA"

Aleja Jana Pawła II 13 B 81-345 Gdynia,
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
1. Artur Haberka - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego tel. 502 115 679, a.haberka@interia.pl
2. Bożena Wieczorkowska - Kierownik Obozu tel. 504 491 083
3. Ks. Arkadiusz - Wikariusz Parafii pw. św .Karola Boromeusza, warek71@wp.pl

