Karta informacyjna
Junga&Kadet 8-13

2021r.

Obóz Junga&Kadet dedykowany jest dla dzieci w wieku 8-13 lat, które miały styczność z
żeglarstwem oraz dla tych, dla których będzie to pierwsza taka przygoda w życiu.
Ma on formę wędrowną z programem edukacji żeglarskiej dla dzieci.
W zależności od turnusu zrealizujemy Północny lub Południowy Szlak Wielkich Jezior
Mazurskich.

• OJK1 2021-06-26 2021-07-10-> Północny i Południowy Szlak Wielkich Jezior
Mazurskich.

• OJK2 2021-06-26 2021-07-03-> Północny Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
• OJK3 2021-07-03 2021-07-10-> Południowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
• OJK4 2021-07-08 2021-07-20-> Północny Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
• OJK5 2021-08-07 2021-08-14-> Południowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

Organizator:
GRUPA SZATANEK POLSKA – Michał Szatanek
26-617 Radom ul. Konrada Vietha 86

Licencjonowana Szkoła Żeglarstwa PZŻ

oraz
26-600 Radom ul. Tetmajera 13

NIP: 796-253-30-45
ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE

ZAKWATEROWANIE: Jacht żaglowy - kabinowy
TYP JACHTÓW:,Sasanka 660 Supernova, Antila 24, Antila 26, Laguna 25, Solina 27.
WYŻYWIENIE: całodzienne na jachcie przygotowywane przez załogę, wychowawcę i sternika.
Dzieci zakwaterowane będą na nowych, ekskluzywnych, kabinowych jachtach żaglowych
wyposażonych w pełną zastawę stołową, kuchenkę gazową, zlew, zbiornik wody pitnej, radio z
CD+MP3, silnik, komplet środków ratunkowych i asekuracyjnych, pompa wody, oświetlenie i
instalacja elektryczna 12V.
W trakcie trwania wypoczynku dzieci uczestniczyć będą w zorganizowanych wycieczkach
po całych Mazurach.

DOJAZD I POWRÓT: we własnym zakresie lub za dopłatą wg cennika na stronie internetowej
do wyboru ( z Radomia, Warszawy lub Ostrołęki )

Program, Formuła i atrakcje obozu
•realizacja autorskiego programu "Mały Kapitan" zakończony wydaniem certyfikatu.
•nauka podstawowych terminologii żeglarskich
•podstawowa nauka manewrowania jachtem żaglowym
•marynistyka, zwyczaje żeglarskie, plastyka, szanty,
•gry i zabawy, grillowania, ogniska
•zabawy na motorówce i kołach
•zwiedzanie XIV wiecznego zamku w Rynie
•wejście do kompleksu basenów "Tropikana" w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach
•zwiedzanie Parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie
•zwiedzanie Wilczego Szańca – kwatery głównej Hitlera
•"Devil Euro 2021"-turniej w piłkę nożną,
•"Mysterios Forest"- największa gra terenowa na Mazurach

• "Beach Party"- dyskoteka na plaży w istnie hawajskim klimacie.
Wszystkie wycieczki i zajęcia podczas trwania obozu zostanę zrealizowane zgodnie z
obowiązującymi w tym czasie obostrzeniami i wymogami sanitarnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Karta uczestnika wypoczynku – ( druk w załączniku )

OPŁATY DODATKOWE




8-10 zł - opłaty za prysznice w zależności od portu
dojazd i powrót wg cennika
2 zł WC w niektórych portach

Koszt obejmuje
•Zakwaterowanie na jachcie oraz w ośrodku Grupy Szatanek Polska
•Całodzienne wyżywienie
•Ubezpieczenie NNW (5.000zł)
•Opiekę medyczną
•Opłaty portowe
•Paliwo do jachtów
•Opłaty za śluzowanie
•Opiekę instruktora na jachcie
•Opiekę wychowawcy na jachcie
•Zabawy na motorówce i kołach wodnych
•Wejście do kompleksu basenów „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski
•Zwiedzanie Wilczego Szańca – kwatery głównej Hitlera
•Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Rynie
•Wieczorki szantowe, ogniska, grille
•Dla uczestnika – koszulka Bocianie Gniazdo
CO ZABRAĆ NA REJS ??????

BAGAŻ:
Swoje rzeczy najlepiej spakować do worka żeglarskiego, torby lub plecaka. Bagaż
powinien dać się schować po rozpakowaniu. Na łodzi szkoda miejsca na stelaże plecaków.
ŚPIWÓR: Należy zabrać ze sobą śpiwór. Poduszki lub jaśki zabierzcie według indywidualnych
potrzeb.
UBRANIE: Wskazane jest zabranie następujących części odzieży lub obuwia:
•
•

•
•

•

Ubranie nieprzemakalne – najlepiej kurtka i spodnie, rozwiązaniem zastępczym
będzie peleryna foliowa + peleryny zapasowe,
Buty: gumowe – kalosze, klapki pod prysznic, miękkie tenisówki o płytkim
protektorze – do chodzenia po pokładzie i po lądzie. Płytki protektor nie
przenosi piasku z lądu na łódź. Można zabrać buty sportowe do chodzenia po
lądzie.
Czapki: czapka ochraniająca od słońca. Czapka wełniana, włóczkowa - zimowa
– czasami wiatr na jeziorze jest naprawdę zimny.
Odzież podstawowa: Oprócz bielizny osobistej, kąpielówek i strojów na upalną
pogodę zabierzcie
taki zestaw odzieży, który zapewni Wam ciepło przy temperaturze powietrza 10
– 20 stopni i wiejącym wietrze. Wskazane jest zabranie 2 par długich spodni,
bluzy, przydatny jest polar lub ocieplona kurtka.
Zadbajcie o osłonięcie szyi od wiatru. Rękawiczki też można zabrać. Liczymy
na doskonałą pogodę, ale takie są zasady przygotowania się na rejs.
Ręcznik, latarka, koniecznie okulary słoneczne, kremy do opalania

DOJAZD AUTOKAREM ( dotyczy tylko osób, które wykupiły dojazd na obóz )

● RADOM - parking przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana 1
● GRÓJEC - stacja paliw ORLEN jadąc od Radomia po prawej stronie przy trasie E7
● JANKI
- stacja paliw ORLEN jadąc od Radomia po prawej stronie za dużym
skrzyżowaniem przy
centrum JANKI
● WARSZAWA CENTRALNA – na przystanku MPK przed Dworcem Centralnym
● WARSZAWA – Hipermarket AUCHEN ( naprzeciwko Elektrociepłowni Vattenfall, przy zjeździe z trasy
Toruńskiej na Białołękę, Targówek )

Miejsce rozpoczęcia dla osob dojeżdżających samodzielnie:
11-520 Ryn, ul. Mazurska 30
Ośrodek żeglarsko-wypoczynkowy

„Bocianie Gniazdo”

Godzina w dniu rozpoczęcia:
16:00 – spotkanie organizacyjne , prezentacja kadry, ośrodka, przyjmowanie dokumentów
wg. wykazu
Zakończenie: 12:00 w dniu zakończenia - w miejscu rozpoczęcia

