AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI
szkolania, rajsy, obozy żaglarskia

www.jachty.org

ZIELONA SZKOŁA - z zajęciami z podstaw żaglarstwa
Zapraszamy do nas na zieloną szkołę pod żaglami. Proponujemy zorganizowanie wyjazdu klasowego
w ramach, którego nasza kadra poprowadzi zajęcia z manewrowania jachtem żaglowym. Większość czasu
spędzimy na praktycznej nauce prowadzenia jachtu typu „Omega”. Przekażemy Wam podstawową wiedzę
teoretyczną potrzebną do bezpiecznego żeglowania, oraz nauczymy wiązać podstawowe węzły żeglarskie.
Podczas zajęć na wodzie dbamy o Wasze bezpieczeństwo, uczestnicy obowiązkowo ubrani są w kamizelki
asekuracyjne, na każdym jachcie jest instruktor, zajęcia odbywają się z zabezpieczeniem łodzi motorowej.
Nasz teren znajduje się 70m od brzegu Jeziora Bobięcińskiego Małego. Jezioro to połączone jest kanałem
z jeziorem Bobięcińskim Wielkim. Akweny tych dwóch jezior to jedno z ciekawszych miejsc do uprawiania
turystyki wodnej na Pojezierzu Pomorskim.
1. TERMIN *
piątek – niedziela – 3dni
2. DO WASZEJ DYSPOZYCJI ODDAJEMY
a) Domki kempingowe – czteroosobowe
domki wyposażone w cztery łóżka z materacami
i prześcieradłem, dwie szafy, półka nad każdym
łóżkiem, miejsce na torby pod łóżkiem, stół i cztery
taborety.
b) Namiotową salę do zajęć o pow. 54m2 wyposażoną
w ławy i stoły dla 30 osób.
c) Sanitariaty z prysznicami w budynku murowanym.
d) Miejsce na ognisko.
e) Boisko do siatkówki.
f) Parking.
3. W PROGRAMIE
- Podstawy manewrowania jachtem żaglowym
(teoria i praktyka)
- Zajęcia będą prowadzili instruktorzy
z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi
i uprawnieniami do pracy z dziećmi i młodzieżą.

wnętrze domku kempingowego

Tawerna – Przystań Żeglarska

4. PROSIMY ZABRĆ ZE SOBĄ
Ciepły śpiwór, poduszkę.
5. KOSZT - 290zł/ osoba
Pobyt jednego opiekuna dla dziesięciu
uczniów w cenie.

nauka manewrowania jachtem

6. CENA ZAWERA
1. Zakwaterowanie
2. Wyżywienie: piątek – obiad, kolacja
sobota – śniadanie, obiad, kolacja
niedziela – śniadanie, obiad
3. Zajęcia programowe

7. DOJAZD
Indywidualny – jeżeli będziecie wybierać się do nas pociągiem, możemy odebrać Wasze bagaże ze stacji
Kawcze lub Miastko. Ze stacji Kawcze do Bobięcina – 7km, z Miastka do Bobięcina – 12km.

* termin możemy dopasować do Państwa wymagań

ADKONIS – Szkoła Żaglarska

Bobięcino 8, 77-200 Miastko amail: biuro@jachty.org; tal. 059 858-31-36; 503-87-55-36; fax 059 84-00-344

