NIESULICE

I. 06.07 - 18.07

II. 18.07 - 30.07

III. 30.07 - 11.08

2021

NIESULICE: miejscowość letniskowa 40 km od Zielonej Góry, sklepiki, sosnowe lasy i bardzo czyste, żeglarskie,
malowniczo położone jezioro Niesłysz (pow. ok. 550 ha).

ŻEGLARSKI OBÓZ SZKOLENIOWY
szkolenie i egzamin na jachcie żaglowym, kabinowym z pomocniczym
silnikiem zaburtowym TES 678 BT

Żeglarz Jachtowy - patent państwowy - uprawnienia do prowadzenia
bez ograniczeń jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów
żaglowych o długości do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 mil od brzegu
w porze dziennej.
- szkolenie praktyczne i teoretyczne z egzaminem na Patent dla uczestników od 14 roku życia
( min. 14 lat skończone najpóźniej w dniu egzaminu – przedostatni dzien turnusu )

- szkolenie praktyczne i teoretyczne bez zdawania egzaminu dla uczestników od 12 roku życia
Liczba szkolących się w jednej grupie (wachcie) – min. 4os. – max. 8os.
W programie: szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin państwowy na patent dla chętnych,
etykieta i tradycje żeglarskie, w wachtach tradycyjne podnoszenie i opuszczanie bandery,
wybijanie szklanek na dzwonie okrętowym, siatkówka, dyskoteki, plażowanie, kąpiele, ogniska żeglarskie
z szantami, kino „pod gwiazdami”, karaoke grupowe, dobowy rejs i nocleg na jachcie kabinowym w obcym
porcie lub na bindudze tak jak na klasycznym rejsie na Mazurach, obozowe regaty radio- jachtingowe.

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „Tam gdzie zawsze”

( dawniej „Irena”) położony bezpośrednio nad

jeziorem, budynek piętrowy pok. 3 - 6 osobowe z WC i umywalkami, prysznice na korytarzu, stołówka, świetlica, tereny
rekreacyjne z boiskiem do siatkówki plażowej, port jachtowy.
Wyżywienie: śniadania i kolacje w systemie - bufet szwedzki na stołówce ośrodka, 3 x dziennie +podwieczorek
(od kolacji pierwszego dnia turnusu do obiadu ostatniego dnia turnusu).
Kadra: pedagogiczna, medyczna, żeglarsko - instruktorska
Transport: autokar, zabieramy uczestników po trasie: Wrocław, Legnica, Lubin, Zielona Góra.
Ubezpieczenie: NNW do 10.000,- zł (PZU).

Kadra i obozy rejestrowane w Kuratorium Oświaty.

Cena skierowania: 1.930,- zł

2.030,- zł – bez dofinansowania „STAŁY KLIENT”
Dofinansowanie dotyczy naszych byłych
uczestników oraz i ich rodzin
KOSZT SZKOLENIA W CENIE OBOZU !
Cena zawiera opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

U NAS ZREALIZUJESZ OPŁATĘ
BONEM TURYSTYCZNYM

!

ŻEGLARSKIE SZKOLENIE
NIESULICE 2021
Szkolenie na państwowy patent Żeglarza Jachtowego
oraz atrakcyjny program sportowy i rekreacyjny.
WYMOGI:

ŻEGLARZ JACHTOWY - Uczymy żeglarstwa uczestników obozu szkoleniowego od 12 roku życia
- Uczestnik obozu, zdający na patent musi najpóźniej w dniu egzaminu mieć ukończone 14 lat
Zabieramy ze sobą : wypełnioną zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa, legitymację szkolną (opłata zniżkowa)
Opłatę za egzamin w wysokości 125 zł przelewamy do 7 dni przed egzaminem na konto Lubuskiego Związku
Żeglarskiego w Zielonej Górze : ING Bank Śląski 26 1050 1520 1000 0023 5232 6116
Al. Niepodległości 7A/4ab 65-048 Zielona Góra z dopiskiem:
Egzamin J.K. Oświata Wrocław w dniu : ………… na stopień Żeglarza Jachtowego, ………… imię i nazwisko zdającego.
Po zdaniu egzaminu w celu uzyskania druku patentu : należy złożyć do Biura PZŻ w Warszawie następujące
dokumenty – patrz procedura na stronie www.pya.org.pl ( zakładka Żeglarz Jachtowy )
- wypełniony wniosek o wydanie patentu: rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
- zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5cm, oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
- kopia legitymacji szkolnej zniżka 50% za wydanie patentu,
- kopia dowodu opłaty na konto PZŻ w Warszawie - 25zł za wydanie patentu wraz z opłatą za przesłanie na adres domowy,
- zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa,

Na obóz zabieramy ze sobą:

( patrz poradnik obozowy )

legitymację szkolną, notatnik, długopis, latarkę, ubranie żeglarskie – może
być klasyczny sztormiak lub zwykła kurtka turystyczna od wiatru i deszczu,
ubranie i obuwie sportowe na miękkiej podeszwie, czapeczki z daszkiem od słońca,
kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, koszulki z krótkim i długim rękawem
od słońca, ulubione instrumenty, nagrania , śpiewniki, śpiwór i mały jasiek do noclegu
na jachcie w czasie rejsu dobowego Buty do kąpieli w wodzie!

UWAGA!
- koszty leków specjalistycznych - antybiotyków, witamin itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie.
- drogocenne rzeczy zostawiamy w domu! Kadra nie zbiera od uczestników telefonów komórkowych
(są jednym z elementów bezpieczeństwa nad wodą) W czasie zajęć i ciszy nocnej lub na polecenie kadry wypoczynku
nie korzystamy z aparatów telefonicznych.
Minimalna liczba uczestników w turnusie: 4 - 8 osób zdających na patent (jedna wachta).

Dodatkowe informacje: tel. 601 641 523 w godz. 10.00 – 17.00
PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU Z POWODÓW LOSOWYCH

TRANSPORT: wyjazd pierwszego, a powrót ostatniego dnia turnusu.
ZBIÓRKA wyjazd: Wrocław ul. Petrusewicza godz. 09.15, Legnica ul. Nowodworska stacja paliw „LOTOS” 10.30,
Lubin PKS stadion 11.00, Zielona Góra ul. Sulechowska Stacja Paliw „ORLEN” 13.00, Niesulice 14.00.
Planowany powrót: Zielona Góra ok. godz. 16.00, Lubin 18.00, Legnica 18.30, Wrocław 20.00.
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające.

