OBÓZ ŻEGLARSKI „PRO ŻEGLARZ” – 7 dni
/OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SOPOT 34”, WIOSKA ŻEGLARSKA, UL. BITWY POD PŁOWCAMI 55,
SOPOT/

Oferta jest skierowana do młodzieży od 14-tego roku życia
interesującej się żeglarstwem, przygotowującej się do egzaminu na patent żeglarski.
Podstawą tego obozu młodzieżowego są zajęcia z żeglarstwa, to właśnie z tej dyscypliny będzie najwięcej zajęć każdego dnia.
Treningi żeglarskie odbywają się na naszym jachcie Sopot 34, cumowanym w sopockiej Marinie. Młodzi żeglarze będą
pływać po wodach Zatoki Gdańskiej od Gdyni po Gdańsk a nawet Hel. Będą też uczyć się teorii, umożliwiającej im
bezpieczne żeglowanie oraz przystąpienie do egzaminu na patent żeglarski ISSA. Na zajęciach uzupełniających będziemy
pływać na katamaranach i motorówką. Do naszej dyspozycji jest również sprzęt windsurfingowy, deski SUP (deska z
wiosłem), deski surfingowe, tor do skimboardu, rampa surf&skate. Młodzi żeglarze zamieszkają w nowej wiosce żeglarskiej
,
kilka kroków od plaży, na terenie Ośrodka Sopot 34.
PRZYJAZD NA OBÓZ W NIEDZIELĘ POGODZINIE 16:00 /Ośrodek Wypoczynkowy „Sopot 34”, Wioska
Żeglarska, ul. Bitwy pod Płowcami 55, Sopot/
Tego dnia nie odbywają się zajęcia, popołudnie jest czasem dojazdu do bazy oraz zakwaterowania w niej.
O godzinie 20:00 oficjalnie rozpoczynamy obozy ogniskiem, przedstawiamy naszą kadrę i bazę.
TERMINY:
nd, 23 cze 19
nd, 30 cze 19
nd, 07 lip 19
nd, 14 lip 19
nd, 21 lip 19
nd, 28 lip 19
nd, 04 sie 19
nd, 11 sie 19
nd, 18 sie 19
nd, 25 sie 19

CENA:
-

nd, 30 cze 19
nd, 07 lip 19
nd, 14 lip 19
nd, 21 lip 19
nd, 28 lip 19
nd, 04 sie 19
nd, 11 sie 19
nd, 18 sie 19
nd, 25 sie 19
nd, 01 wrz 19

1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł
1199 zł

RAMOWY PLAN DNIA
08:00 - 09:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00
19:00 - 20:00
22:00

Śniadanie w restauracji
Trening żeglarski – Marina Grupa I/Teoria żeglarska, zajęcia żeglarsko-surfingowe Grupa II
Przerwa na obiad w restauracji i odpoczynek
Trening żeglarski – Marina Grupa II/Teoria żeglarska, zajęcia żeglarsko-surfingowe Grupa I
Kolacja w restauracji
Cisza nocna

CENA 7-DNIOWEGO OBOZU WINDSURFINGOWO-ŻEGLARSKIEGO OBEJMUJE:
● 6h dziennie intensywnych zajęć żeglarskich z instruktorem-sternikiem – przez 7 dni*
● zamiennie zajęcia na katamaranach, motorówce, windsurfingu, wakeboardzie, deskach SUP, skimboardzie, surfingu*
● zakwaterowanie w przyczepie kempingowej, opłaty kempingowe /bez samochodu/
● opieka nad nieletnimi 24h na dobę /dyżury nocne do 24:00/
● pełne wyposażenie w sprzęt dostosowany do każdego wieku i poziomu zaawansowania
● pianki, trapezy, środki asekuracyjne – kamizelki
● teoretyczny instruktaż
● organizacja regat, egzamin kończący kurs (dyplomy, nagrody)
● dostęp do Wi-Fi
*zajęcia są uzależnione warunków pogodowych
USŁUGI DODATKOWE NA ŻYCZENIE UCZESTNIKA
99 zł
patent żeglarski ISSA Crew+ materiały do kursu na patent + egzamin (w trakcie obozu), od 10 r.ż.
299zł
patent motorowodny ISSA Inland Power Yacht Skipper+ kurs + materiały do kursu na patent + egzamin
(2h +4h teorii), od 12 r.ż.
105 zł
śniadania przez okres 7 dni w pobliskiej restauracji
245 zł
obiady przez okres 7 dni w pobliskiej restauracji
140 zł
kolacje przez okres 7 dni w pobliskiej restauracji
50zł
ubezpieczenie kosztów naprawy zniszczonego sprzętu na okres 7 dni

„ORKA” PIOTR ORLIKOWSKI 660-70-29-93, orka@orkasurf.com.pl, www.orkasurf.pl

