Ognisko TKKF Echo
zaprasza dzieci do udziału w obozie aktywnej rekreacji
w Ośrodku Żeglarsko Wypoczynkowym "Wichrowe Wzgórza"
w Rynie nad Jeziorem Ryńskim (Wielkie Jeziora Mazurskie)
we współpracy ze Szkołą Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych BOCIANIE GNIAZDO
_____________________________________________________

TERMIN : 07.07 - 18.07.2018 r. kierownik pani Monika Kulawiak
Obóz dedykowany jest dla dzieci w wieku od 6 lat, które miały styczność z żeglarstwem oraz dla tych, dla których
będzie to pierwsza taka przygoda w życiu.
Obóz ma formę stacjonarno-wędrowną dla dzieci w wieku od 9 roku życia i stacjonarną dla młodszych i nie
czujących się na siłach na szaleństwo z kilkoma noclegami i wyżywieniem na jachcie z programem edukacji
żeglarskiej dla dzieci.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
1. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe w domkach campingowych z pełnym węzłem sanitarnym. Trzy posiłki dziennie
w stołówce ośrodka.
2. Podczas wycieczek żeglarskich dzieci zakwaterowanie i wyżywienie realizowane będzie na nowych,
ekskluzywnych, kabinowych jachtach żaglowych klasy: Sasanka 660 Supernova, Antila 24, Antila 26,
Laguna 25, Solina 27 pod opieką instruktora-sternika i wychowawcy i odwiedzą różne porty.
TRANSPORT : autokar na trasie Warszawa – OWŻ Wichrowe Wzgórza - Warszawa.
Formuła i atrakcje obozu








podczas obozu odbędzie się szkolenie wg programu Żeglarski Start HALS, zakończone wydaniem
certyfikatu Młody Żeglarz (dla chętnych)
zajęcia na jachtach typu Optimist
nauka podstawowych terminologii żeglarskich , marynistyka, zwyczaje żeglarskie, plastyka, szanty,
ekologia
zabawy na motorówce i kołach, pływanie na rowerach wodnych, kajakach, wiosłówkach, bitwa
morska
zabawy na plaży, gry terenowe, zwiedzanie okolicy, gry i zabawy zespołowe, turniej w piłkę nożną,
ringo, siatkówkę, badmintona
ognisko z szantami, chrzest żeglarski
Chętni uczestnicy, którzy ukończyli 14 lat, będą mogli przejść pełne szkolenie na patent żeglarza
jachtowego (wg programu szkolenia PZŻ) pod warunkiem zgłoszenia się min. 8 chętnych.

Odpłatność uczestników 1835 zł /os (w tym transport i składka 30 zł).
Rezerwację miejsca gwarantuje dokonanie przedpłaty w wysokości 535 zł
do dnia 30 kwietnia (później w miarę wolnych miejsc).
PKO BP S.A. V O/W-wa, Nr 55 1020 1055 0000 9602 0113 7850

 (do pobrania: http://tkkfecho.pl/wp-content/uploads/2015/02/KARTA-KWALIFIKACYJNA.pdf
oraz http://tkkfecho.pl/wp-content/uploads/2015/02/REGULAMIN-na-wyjazd-zal.-do-karty-kwalifikacyjnej1.pdf
ZAPISY wg kolejności zgłoszeń (w miarę wolnych miejsc) przyjmuje:
Kierownik obozu: Pani Monika Kulawiak –– nauczyciel SP 23
w Warszawie tel. 506 825 338 .e-mail mgkulawiak@poczta.onet.pl
Ognisko TKKF Echo, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa; tel. 783 936710;
e-mail: tkkfecho@o2.pl
Informacja również pod telefonem 601936711,
strona TKKF Echo: www.tkkfecho.pl

strona ośrodka: http://szatanek.pl/

