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WSPÓŁPRACA: 

 

 

 

 

Bunny Sail! 

Będziemy sterować i refować, stawiać i luzować, halsować i dryfować,  

grać i szantować, odwiedzimy ciekawe i niezwykłe miejsca. 

Wszystko pod opieką doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów żeglarstwa . 

Każdy z pewnością znajdzie „Coś” dla Siebie! 

 

 

Termin:  16-22.07.2022 

KOSZT:  1790 zł (dojazd we własnym zakresie)Można się zabrać z 

instruktorem pociągiem z Warszawy oraz do Warszawy. Godzina odjazdu oraz 

wszystkie informacje będą przesłane w wiadomości po zgłoszeniu mailowym. 

Wiek uczestników: 8-15 lat 

W programie: 

 

EDUKACJA:  
 8dni  na 6-8 os. jachtach  z instruktorami i uczestniczenie w codziennym życiu żeglarskim; 

(dobór jachtów jest dokonywany po dokładnej ilości dzieci, z podziałem na dziewczyny i chłopców) 
 Nauka żeglarstwa w charakterze załogi oraz sternika;  

 Regaty żeglarskie na dużym jachcie! 

 

SPORT: 
 Zawody sportowe z elementami żeglarstwa; 

 Windsurfing Szkoła Windsurfingu Bunny Surf, skimboard; 

 Mega SUP! 
 

TURYSTYKA: 
 Szanty, ogniska, gry terenowe; 

 Zwiedzanie, odpoczynek;Zamek Karnity 

 

 

 

 



Kontakt/informacje: 
Krzysztof Królik 

881499907 

krzysiek@funadventure.pl 
 

Zachęcam do odwiedzin strony www.funadventure.pl, 

aby poprzez zdjęcia przybliżyć sobie obraz naszych wyjazdów żeglarskich. 
Zapisy: 

Krzysiek@funadventure.pl 

kom:881499907 

Numer konta do wpłat: 

Fun Adventure Krzysztof Królik 

ul. Konstytucji 3 Maja 3F/3 

Nr rach. 87 1020 1042 0000 8802 0338 2470 

Tytułem: Imię Nazwisko, zadatek nazwa obozu imię/nazwisko uczestnika 

Kwota: 500 PLN 

Termin: do 01.05.2021. Dopłata 7 dni przed rozpoczęciem obozu 

 

 
Ramowy program dnia! 

  

o 08:30 – Śniadanie; 

o 9:30 – Klar na pokładzie; 
o 10:30-14:00 1 część szkolenia  
o 14:30- Obiad (trasa rejsu) 

o 15:30-18:00- 2 część szkolenia  
o 18:00-19:00 Przygotowanie obozowiska 

o 19:00-22:00 Realizacja programu:) 
 

 

 

Sprzęt animacyjny jakim dysponujemy pozwala na fajną animację czasu 

wolnego!  

Opinia klientów, którzy spotykają nas na wyspach i nie tylko! 
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Co zabrać na rejs? 
Pakując się, pamiętajmy, że będziemy na jachcie, z którego nie można po prostu wyjść w trakcie rejsu. 

Jeżeli zaskoczy Cię deszcz, to zmokniesz... 

 Zawsze miej o jedną rzecz więcej, niż gdybyś jechał na zwyczajny obóz. Koniecznie weź nieprzemakalne 

ubranie. Zwykły sztormiak, który za niewielkie pieniądze możesz kupić w sklepie żeglarskim lub 

Decathlonie, zupełnie wystarczy. 

 Pamiętaj również o odpowiedniej odzieży i kosmetykach na słoneczne dni. 

 Pakując się, weź pod uwagę, że będziesz mieszkał (a) na niewielkiej przestrzeni z innymi i nie będzie 

zbyt wiele miejsca na swoje rzeczy. Dlatego ogranicz je do ilości mieszczącej się w przeciętnym worku 

żeglarskim.  

 Nie bierzemy walizek (!) z twardymi ściankami – torba, worek żeglarski lub plecak będą OK. 

Poniższa lista pomoże Ci się spakować: 

 

I. Rzeczy niezbędne: 

□ 2 ciepłe swetry lub bluzy polarowe / wind stoper, 

□ 2-3 pary spodni, płócienne, dresy itp. (nie jeansy), 

□ ciepła bielizna, 

□ ciepła czapka-zimowa , czapka przeciwsłoneczna, 

□ ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak i ew. kalosze), 

□ piżama lub dres do spania, 

□ przybory toaletowe, kosmetyki – mało i małe!, krem z filtrem, 

□ ręczniki – mały i duży, 

□ obuwie - trampki, adidasy-2szt. – obuwie musi być wygodne, na miękkiej gumowej podeszwie, 

klapki, 

□ ubranie na upały (t-shirty, krótkie spodenki, okulary przeciwsłoneczne), kostium kąpielowy, 

□ legitymacja szkolna, 

□ lokomotiv, 

□ UWAGA !!! ŚPIWÓR + ew. poduszeczka mała; 

II. Rzeczy niekonieczne, lecz przydatne: 

□ latarka/ czołówka, 

□ rękawiczki żeglarskie (bez palców ), 

□ sandały, 

□ długopis, 

□ karty, gra planszowa (małego formatu), 

□ AQUAPACK - wodoszczelny futerał na telefon, dokumenty; 

III. Rzeczy zbędne: !! Sprzęt elektroniczny - laptop, tablet, głośniki!! 
 


