
 
ZAPRASZAMY DZIECI/MŁODZIEŻ 9-17 LAT  NA  

REJS ŻEGLARSKI 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  27.06 – 03 .07  2020 

W programie: 
 
WODA: 

 7 dni rejsu na 6 os. jachtach Tes i Focus, Sasanka z instruktorami  

 szkolenie żeglarskie w charakterze załogi oraz sternika, zabawy na wodzie i w wodzie  

 na zakończenie regaty żeglarskie 

SPORT:  

 Nowość Radio Jachting (Modele żeglarskie zdalnie sterowane) 

 Regaty żeglarkie 

 Zajęcia w szkole windsurfingu „Bunny Surf” 

 gry i zabawy ruchowe, turnieje, zawody sportowe, surviwal, piłka wodna, bulle, freesbee, 

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.  60pln 

Koszt:  1390 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 sprawdzonych 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 i okolic. W czasie rejsu odwiedzimy  
porty, malownicze bindugi oraz najciekawsze, mało uczęszczane miejsca. W czasie pełnych wrażeń 8 dni poznasz nowych 
ciekawych ludzi i wesoło spędzisz czas. W trakcie rejsu prowadzimy szkolenie żeglarskie z zakresu (sterowanie jachtem, locja, 
nawigacja, bezpieczeństwo na wodzie, pierwsza pomoc) pod okiem doświadczonych instruktorów. 



 
UCZESTNICY  
9 - 16 lat 
Liczba miejsc - do 30 osób 
 
 
PROGRAM (dostosowany do wieku uczestników) 
Rejs zaczyna się i kończy w Iławie. Trasa rejsu uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych, jednak czas, który 
spędzamy na wodzie gwarantuje poznanie najważniejszych i najciekawszych miejsc. Odwiedzimy Iławę, Makowo, Siemiany, 
Największą wyspę śródlądową w Europie „Wielka Żuława”, Lipowiec, Kragę, W trakcie trwania rejsu uczestnicy poznają tajniki 
żeglugi, biorąc aktywny udział w życiu jachtowym, wieczorami, dla chętnych prowadzimy prelekcje z zakresu 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.  
 

 PROGRAM DNIAMI - może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe 
I dzień Przyjazd ekip do Iławy, zakwaterowanie na jachtach godz.12, przydział instruktorów, szkolenie wstępne na jachcie, 

zwiedzanie Iławy  
II dzień Wypłyniecie na jezioro Jeziorak w trakcie którego odbędzie się szkolenie żeglarskie, obiad w miejscowości Makowo. Po 
obiedzie dopłynięcie do wyspy Duzy Gierczak,  a na niej ognisko, gry i zabawy 
III dzień Szkolenie żeglarskie dopłyniecie na Kragę, następnie kanałami do śluzy w  Miłomłynie gdzie przygotujemy obiad 
następnie  dopłyniemy do Kragi pokażemy dzieciom kanały oraz następnie popłyniemy na wyspę Lipowiec gdzie zwiedzimy groby 
a następnie przygotujemy konkursy z nagrodami. 
IV dzieńDzień na sportowo-kajaki,deski windsurfingowe,  gry terenowe, pływanie na czas, gry i zabawy,  wieczór szantowy 
V dzień Trening żeglarski przed regatami, teoria i taktyka żeglowania, podział ról na jachtach. Gry i zabawy w wodzie, zwiedzanie 
zamku w Siemianach. 
VI dzień Regaty żeglarskie, nocleg na wyspie „Hawaje” gdzie będziemy się uczyć pływać na skimboardingu, wieczorne 
ognisko wraz z szantami. 
VII dzień Czynności organizacyjno- porządkowe, zwiedzanie Iławy, pożegnanie uczestników –godz. 12, powrót do domu. 

 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 



REZERWACJA I PŁATNOŚCI 
aby dokonać rezerwacji miejsca na obozie należy: 
 

1) dokonać zgłoszenia mailem imię i nazwisko uczestnika , datę urodzenia ,  tel. kontaktowy na adres podany w 
kontakcie,  

2) po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, przesłać zadatek w wysokości 300 pln na konto 87 1020 1042 

0000 8802 0338 2470 FUN ADVENTURE KRZYSZTOF KRÓLIK 
tytułem: rejs Jeziorak  27.06-03.07.2020   imię nazwisko;  

3) dopłatę do ceny obozu należy dokonać przelewem przed rozpoczęciem obozu lub gotówką w dniu rozpoczęcia. 
4) przed dokonaniem wpłaty należy zapoznać się z warunkami rezerwacji i uczestnictwa 

 
      

WYJAZD 
Obóz rozpoczyna się o godzinie 12:00 27.06.2020 
Dojazd pociągiem  -wyjazd w dniu 27 06  godzina będzie podana do dnia 01.06.2018 i przesłana droga mailową na adres 
podany w zgłoszeniu. 
Osoby, które mają w planie przywieść dzieci  na miejsce prosimy o wcześniejszą informację. 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
 
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 

 
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. 

 



 
 
 
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 kadry 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 bezpieczeństwa i środki ratunkowe. Na każdym 
jachcie jest pełen komplet naczyń kuchennych, bezpieczna butla gazowa i oświetlenie. Wszystkie jachty przed każdym turnusem 
są dokładnie sprawdzane pod względem bezpieczeństwa i komfortu.  
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