AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI
szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

www.jachty.org

OBOZY ŻEGLARSKIE – SZKOLENIOWE
Dla dzieci i młodzieży szkolenie na patent żeglarza jachtowego
Jeziora Bobięcińskie to jedne z ciekawszych miejsc do żeglowania na Pojezierzu Pomorskim. Właśnie tutaj chcemy
Was zaprosić na szkoleniowy obóz żeglarski i pokazać że żeglarstwo to nie tylko sport, lecz pasja i styl życia.
W trakcie obozu możecie nauczyć się samodzielnie prowadzić jachty żaglowy a jednocześnie wypocząć w pięknej
okolicy. Obozy organizujemy dla osób w wieku od 11 do 16 lat nie mających dotychczas żadnej styczności
z żeglarstwem, jak i dla tych, którzy posiadają pewne doświadczenie żeglarskie, a swoje umiejętności chcieliby
doskonalić i poszerzać. Podczas trwania obozu poza całodziennymi zajęciami żeglarskimi, przygotowaliśmy dla Was
takie atrakcje jak: wycieczkę kajakową po jeziorze, regaty żeglarskie, całodzienny rejs po jeziorze, zajęcia sportowe,
naukę wiosłowania. Dajemy Wam również, jako jedna z nielicznych firm w kraju, możliwość nauki manewrowania
jachtem morskim na redzie i w porcie Ustka. Zajęcia z manewrowania jachtem morskim są przeprowadzane podczas
jednodniowego wyjazdu do Ustki (realizacja zajęć na jachcie morskim jest uzależniona od warunków
atmosferycznych).
Program obozów żeglarskich jest zatwierdzany przez Okręgowy Związek Żeglarski w Słupsku. Posiadamy
zezwolenie organizatora turystyki wydane przez Wojewodę Pomorskiego nr 085. Wszystkie nasze obozy
zgłaszane są do Kuratorium Oświaty w Gdańsku delegatura w Słupsku.
1. TERMINY TURNUSÓW
I turnus – od 24-06-2018 do 13-07-2018 – 20 dni
II turnus – od 15-07-2018 do 03-08-2018 – 20 dni
III turnus – od 05-08-2018 do 24-08-2018 – 20 dni
2. ZAPEWNIAMY
a) Wypoczynek w ośrodku nad J. Bobęcińskim Małym
b) Zakwaterowanie w domkach czteroosobowych.
c) Szkolenie praktyczne i teoretyczne zgodne z przepisami P.Z.Ż.
d) Wyżywienie: całodzienne – trzy posiłki.
e) Sanitariaty: WC natryski.
f) Kadrę stanowią: osoby posiadające uprawnienia instruktorskie
i doświadczenie w pracy na obozach.
g) Jeden instruktor (wychowawca) na pięciu uczestników
h) Ubezpieczenie NW.
3. UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ NA OBÓZ
Śpiwór, poduszkę, nieprzemakalną kurtkę, sweter, ciepłą bieliznę, kalosze, obuwie na miękkiej podeszwie,
czapkę przeciwsłoneczną, krem z filtrem, latarkę, kartę uczestnika.
4. UMIEJĘTNOŚĆ PŁYWANIA
Od kandydata na obóz żeglarski wymagana jest umiejętność pływania (karta pływacka jest nieobowiązkowa).
5. DOJAZD
Indywidualny. Jeżeli jest to możliwe, prosimy o przybycie do Bobięcina do godziny 12.00 w pierwszy dzień obozu.
6. W PROGRAMIE
Poza codziennymi zajęciami żeglarskimi przewidujemy ogniska, zajęcia sportowe, naukę wiosłowania, wycieczkę
kajakową, całodzienny rejs po jeziorze, regaty żeglarskie, jednodniowy pobyt w Ustce i naukę manewrowania
jachtem morskim na redzie portu (zrealizowanie zajęć z manewrowania jachtem jest uzależnione od warunków
atmosferycznych).
7. KOSZT

- 2150zł – 20dni

8. INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA ŻEGLARSKIE
Uczestnicy obozu pod koniec turnusu mają możliwość podejścia do egzamin na stopień żeglarza jachtowego.
Patent żeglarza jachtowego, w świetle nowych przepisów, uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych
po wodach śródlądowych i prowadzenia jachtów żaglowych do 12m długości kadłuba po morskich wodach
wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2Mm od brzegu w porze dziennej.
Do egzaminu będą mogły podejść osoby, które ukończyły 14 rok życia. Koszt egzaminu 125zł (opłata nie jest
wliczona w cenę obozu).
ADKONIS – Szkoła Żeglarska
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