
Obóz-Rejs  
ODKRYWAMY KRAINĘ KANAŁÓW OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO

I ELBLĄSKIEGO
Ostróda-Iława 

Odkryjemy niezwykłą krainę Kanałów Ostródzko-Iławskiego i Elbląskiego.   
Odbędziemy zajęcia na najnowocześniejszym i najdłuższym wyciągu 
wakeboardowym w Polsce, czeka nas także: rejs szlakiem Szeląga.

 gry terenowe, wycieczki kajakowa i rowerowa, windsurfing, SUP-y i rowerki 
wodne, gry i zabawy sportowe, basen, plażowanie, zajęcia łucznicze, dyskoteki  

i ogniska. Wszystko pod okiem doświadczonej i sprawdzonej kadry.

Termin 22.06–03.07.2019
Wiek uczestników: 8–16 lat

W programie:
OBÓZ:
• wycieczka statkiem pasażerskim szlakiem Szelonga
• zajęcia na wyciągu wakeboardowym
• zajęcia z windsurfingu
• wycieczka na SUP-ach
• zajęcia łucznicze
• nowość – „Las w słoiku” zajęcia edukacyjne

REJS:
• nauka żeglarstwa w charakterze załogi i sternika
• trasa kanał Ostródzko-Iławski, Jeziorak
• regaty żeglarskie
• wizyta w pałacu w Karnitach i w parku Kłobuka
• wizyta w Siemianach i Makowie
• gry i zabawy terenowe
• ogniska i szanty



UCZESTNICY

wiek 8–16 lat
liczba miejsc: 45 osób

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Bajka w Ostródzie

Nowoczesne (2018) domki letniskowe 4–5 osobowe, zlokalizowane obok siebie lub 
pensjonat usytuowany nad samą wodą. Zakwaterowanie jest uzależnione od wieku 
uczestnika.

KADRA

Kadrę stanowią nauczyciele wychowawcy oraz doświadczeni instruktorzy żeglarstwa  
z uprawnieniami pedagogicznymi. 

CENA ZAWIERA

• Realizację programu dostosowaną do wieku uczestników i warunków atmosferycznych
• Opiekę doświadczonych wychowawców, instruktorów żeglarstwa i wakeboardingu
• Nocleg i wyżywienie 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetowej  
• Ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA

Dojazdu: dla chętnych organizujemy dojazd z opiekunami z Warszawy.
Koszt około 70 PLN/os

DOJAZD:

• własny lub podróż PKP z opiekunami do Ostródy

Koszt: 1690 pln./os.



Wyjazd z Warszawy godz. wyjazdu zostanie podana do 31.05.2019
Godz. 14.00 rozpoczęcie obozu – obiad
Po obiedzie zajęcia integracyjno-zapoznawcze na terenie ośrodka. 

Dzień Sportów Wodnych: zajęcia żeglarskie, rowerki wodne, SUP-y, 
kajaki, plażowanie.

Rejs statkiem do Starych Jabłonek.

Dzień sportowy: sporty drużynowe, zajęcia na boisku, gry i zabawy 
na terenie ośrodka.

Dzień sportów wodnych: zajęcia Wakeboard’owe oraz Skimboard’owe.

Dzień zmiany turnusów: Obóz -> Rejs, Rejs -> Obóz.

Rejs kanałem Ostródzko Iławskim do Miłomłyna.

Rejs po Jezioraku, zwiedzanie pałacu w Karnitach.

dopłynięcie do Wyspy Lipowiec oraz Siemian.

Dopłynięcie do Zalewu, gry i zabawy terenowe.

Regaty żeglarskie na trasie Zalewo-Iława (najdłuższa trasa Jezioraka).

Dopłynięcie do Iławy.

Relaks w porcie w Iławie, pakowanie, po obiedzie o godz 14.00 wyjazd.

OBÓZ
I dzień:

II dzień:

III dzień:

IV dzień:

V dzień:

VI dzień:

REJS
VII dzień:

VIII dzień:

IX dzień:

X dzień:

XI dzień:

XII dzień:

XIII dzień:

PROGRAM DNIAMI

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


