
ZAPRASZAMY DZIECI 9–16 LAT NA
REJS PO JEZIORAKU

ŻEGLARSKI PIERWSZY KROK

BĘDZIEMY STEROWAĆ I REFOWAĆ, STAWIAĆ I LUZOWAĆ,
BAWIĆ SIĘ I BUDOWAĆ, GRAĆ I SZANTOWAĆ,

ODWIEDZIMY CIEKAWE I NIEZWYKŁE MIEJSCA,
WSZYSTKO POD OPIEKĄ DOŚWIADCZONYCH INSTRUKTORÓW

Termin 6–13.07.2019

W programie:
WODA:
• 8 dni rejsu na 6 os. jachtach Tes, Focus i Sasanka z instruktorami
• szkolenie żeglarskie w charakterze załogi oraz sternika, zabawy na wodzie
   i w wodzie
• na zakończenie regaty żeglarskie
SPORT:
• gry i zabawy ruchowe, turnieje, zawody sportowe, surviwal, piłka wodna, bule, 
  frisbee, skimboarding
INNE:
• szanty, ogniska, zajęcia rekreacyjne, gry terenowe, konkursy, kąpiele, zwiedzanie,
  zabawa z GoPro
DOJAZD:
• dojazd własny, istnieje możliwość dojazdu PKP z i do W-wy z instruktorami + ok. 80pln

Koszt: 1290 pln/os.



SZCZEGÓŁY REJSU
Rejs ma charakter turystyczno krajoznawczy i rekreacyjny, przeznaczony jest dla dzieci 
rozpoczynających swoją przygodę z żeglarstwem. Dlatego też żeglujemy bezpiecznie, na spraw-
dzonych jachtach, pod opieką doświadczonych instruktorów, a program dostosowany jest do 
wieku i umiejętności uczestników.
Trasa naszego rejsu prowadzi po najpiękniejszych akwenach i zakątkach jeziora Jeziorak 
oraz okolic. W czasie rejsu odwiedzimy porty, malownicze bindugi oraz najciekawsze, 
mało uczęszczane miejsca. W czasie pełnych wrażeń 8 dni poznasz nowych ciekawych lu-
dzi i wesoło spędzisz czas. W trakcie rejsu prowadzimy szkolenie żeglarskie: sterowanie 
jachtem, locja, nawigacja, bezpieczeństwo na wodzie, pierwsza pomoc pod okiem doświad- 
czonych instruktorów.

UCZESTNICY
wiek 9-16 lat
liczba miejsc – do 30 osób

CENA ZAWIERA
• Realizację programu dostosowaną do wieku uczestników i warunków atmosferycznych

• Czarter jachtów, Opiekę doświadczonych sterników, instruktorów żeglarstwa.

• Nocleg na nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu Tes, Focus i Sasanka

• Całodzienne wyżywienie przygotowywane na jachtach oraz catering (obiady)

• Ubezpieczenie NNW

PROGRAM (dostosowany do wieku uczestników)
Rejs zaczyna się i kończy w Iławie. Trasa rejsu uzależniona jest w dużej mierze od warunków at-
mosferycznych, jednak czas, który spędzamy na wodzie gwarantuje poznanie najważniejszych  
i najciekawszych miejsc. Odwiedzimy Iławę, Makowo, Siemiany, Największą wyspę śródlądową  
w Europie „Wielka Żuława”, Lipowiec, W trakcie trwania rejsu uczestnicy poznają tajniki żeglugi, 
biorąc aktywny udział w życiu jachtowym, wieczorami, dla chętnych prowadzimy prelekcje z zakre-
su teorii żeglowania, bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, etykiety jachtowej. Na lądzie uczestnicy 
również nie będą się nudzić. Przewidzieliśmy ogniska z szantami, gry i zabawy terenowe, zajęcia 
sportowe, konkursy i turnieje, zwiedzanie miejsc do których dopłyniemy.

WYJAZD
Obóz rozpoczyna się o godzinie 12:00  6.07.2019

Dojazd pociągiem ― wyjazd w dniu 6.07 godzina będzie podana do dnia 15.06.2019 i przesłana 
drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.



Przyjazd ekip do Iławy, zakwaterowanie na jachtach godz.12.00–14.00, przydział  
instruktorów, szkolenie wstępne na jachcie, zwiedzanie Iławy, wypłynięcie na Jeziorak, 
nocleg w Jażdżówkach.

Wypłyniecie na jezioro Jeziorak w trakcie którego odbędzie się szkolenie żeglarskie.. 
Po obiedzie dopłynięcie do wyspy Duzy Gierczak, a na niej ognisko, gry i zabawy.

Szkolenie żeglarskie dopłyniecie do Makowa, obiad, a następnie dopłynięcie na wyspę. 
Lipowiec, gdzie zwiedzimy groby. 

Dopłynięcie do zatoki Kraga, wycieczka do pałacu w Karnitach, wizyta w parku Lino-
wym i Parku Dzikich Zwierząt.

Trening żeglarski przed regatami, teoria i taktyka żeglowania, podział ról na jachtach, 
zwiedzanie „Sanatorium dla zwierząt” w Siemianach.

Dopłyniecie do półwyspu „Hawaje” – będziemy się uczyć pływać na skimboardingu, 
wieczorne ognisko z szantami.

Powrót pod żaglami do Iławy – regaty żeglarskie,, wieczorne zakończenie obozu
z upominkami.

Czynności organizacyjno – porządkowe, zwiedzanie Iławy, pożegnanie uczestników  
– godz. 12.00, powrót do domu.

I dzień:

II dzień:

III dzień:

IV dzień:

V dzień:

VI dzień:

VII dzień:

VIII dzień:

PROGRAM DNIAMI (może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe)

REZERWACJA I PŁATNOŚCI
aby dokonać rezerwacji miejsca na obozie należy:

1)  wysłać maila zgłoszeniowego na adres e-mail: krzysiek@funadventure.pl 
2)  Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, przesłać zaliczkę  w wysokości 300 pln  

na konto 87 1020 1042 0000 8802 0338 2470 
     tytułem: Obóz-Rejs, Imię i Nazwisko dziecka. 
3)  Dopłatę do obozu należy dokonać przelewem na 14 dni przed rozpoczęciem obozu



INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty
• legitymacja szkolna dla dzieci

• patent żeglarski jeżeli posiadasz

• karta kwalifikacyjna

Lekarstwa
Jeżeli zażywasz regularnie lekarstwa to pamiętaj, aby koniecznie poinformować o tym komandora 
rejsu i sternika.
Na obozie posiadamy dobrze zaopatrzona apteczkę. Weź te lekarstwa, które regularnie zażywasz.

CO ZABRAĆ:
• śpiwór
• ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak)
• ciepły sweter lub polar
• obuwie na miękkiej gumowej podeszwie x 2
• dres
• spodnie
• ciepła bluza lub koszula flanelowa
• czapka wełniana
• ubrania na upały (podkoszulki, krótkie
   spodenki)
• bandamka lub czapka z daszkiem
• strój do kapieli
• przybory toaletowe, krem z filtrem UV,  
  ręczniki
• okulary przeciwsłoneczne
• latarka i komplet baterii



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas Rejsu zwracamy wielką uwagę na aspekt bezpieczeństwa, każdy jacht wyposażony jest 
w komplet środków ratunkowych, sternicy są w ciągłym kontakcie z komandorem rejsu, wszyscy 
uczestnicy poznają podstawowe węzły ratownicze. Codziennie przed wypłynięciem jest zebranie ka-
dry i omawiane są warunki pogodowe oraz niebezpieczeństwa na szlaku.
Kąpiemy się jedynie pod nadzorem ratownika.

SPRZĘT
Jachty na których pływamy podczas obozów żeglarskich posiadają wszelkie atesty bezpie- 
czeństwa i środki ratunkowe. Na każdym jachcie jest pełen komplet naczyń kuchennych, 
bezpieczna butla gazowa i oświetlenie. Wszystkie jachty przed każdym turnusem są dokładnie spraw-
dzane pod względem bezpieczeństwa i komfortu.


