Informacje o WĘDRÓWKACH ŻEGLARSKICH po Wielkich Jeziorach
Mazurskich, I TURNUS 26.06–09.07. 2022, II Turnus 10 – 23.07.2022.
Organizator obozu
Krzysztof Knapik KriSport
Oś. Kościuszkowskie 10/18
31-858 Kraków
NIP: 873 264 08 03
Tel. 501 535 944
Posiadamy Licencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, wpis do rejestru
o numerze Z/8/2012.

Termin
I TURNUS 26.06 – 09.07.2022 r. ( niedziela - sobota) - I turnus wakacji.
II TURNUS 10 – 23.07.2022 r. ( niedziela - sobota) - II turnus wakacji.

Wiek uczestników
Do udziału w obozie zapraszamy młodzież po 4 klasie Szkoły Podstawowej do 17 roku
życia

Wyjazd i powrót
Przejazd na obóz i z powrotem odbędzie się autokarem lub busem (w zależności od ilości
chętnych).
Wyjazd na obóz z parkingu przy kościele p.w. św. Jadwigi Królowej przy ul. Łokietka 60 w Krakowie.
I TURNUS - niedziela 26.06.2022 r. o godzinie 07.30.
II TURNUS - niedziela 10.07.2022 r. o godzinie 07.30.
Proszę o przybycie na miejsce zbiórki 30 minut przed planowanym odjazdem.
Powrót planowany jest w:
I TURNUS - w sobotę 09.07.2022 r. około godz. 20.00. na parking przy kościele p.w. św. Jadwigi
Królowej przy ul. Łokietka 60 w Krakowie.
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II TURNUS - w sobotę 23.07.2022 r. około godz. 20.00. na parking przy kościele p.w. św. Jadwigi
Królowej przy ul. Łokietka 60 w Krakowie.
Dla osób spoza Krakowa godzina i miejsce wyjazdu oraz powrotu będzie możliwe do ustalenia
indywidualnie pod numerem telefonu 501 535 944.
OSOBY, KTÓRE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZYJEŻDZAJĄ NA OBÓZ W RAZIE KŁOPOTÓW
Z DOTARCIEM NA MIEJSCE PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia odbywać się będą na jachtach typu MAXUS 28,

MAXUS 24,4 oraz ANTILA 27.

Są to bardzo komfortowe, ośmioosobowe i dziesięcioosobowe

jachty z wyposażeniem kuchennym, ratowniczym oraz sypialnym. Posiadają oddzielną,
zaprojektowaną w formie małego pokoju koję dziobową oraz rufową oddzieloną od mesy drzwiami.
Są one naszym mieszkaniem przez dwa tygodnie, które wędruje razem z nami. Dzięki temu
wędrujemy po Mazurach z miejsca na miejsce. Cumujemy w portach i na biwakach, zatrzymując się
w porze obiadowej oraz na noclegi. Co drugi dzień zapewniamy możliwość skorzystania z natrysków,
których koszt pokrywa opłata za obóz. Częstsze korzystanie z natrysków jest możliwe ale na koszt
uczestników wędrówek. Trasa obozu wiedzie przez Jeziora Mazurskie zarówno części południowej,
jak również północnej kompleksu Wielkich Jezior.
Załogi będą maksymalnie 7 osobowe + instruktor – sternik (MAXUS 28) lub 9 osobowe + instruktor –
sternik (ANTILA 27)

Wyżywienie
Śniadania i kolacje załoga przygotowuje wspólnie (pod opieką instruktora) z zakupionych
produktów spożywczych, obiady częściowo również przygotowujemy tą metodą, a częściowo
korzystamy z gotowych posiłków w portowych barach i restauracjach.

Charakter obozu
Uczestnictwo w wędrówkach żeglarskich po Mazurskich Jeziorach jest okazją do poznania
pięknego zakątka naszego kraju, zdobycia kolejnych stopni wtajemniczenia w samodzielności,
poznania nowych kolegów i koleżanek. Jest również czasem intensywnej nauki żeglowania dla osób
spotykających się z tą sztuka po raz pierwszy oraz szlifowania umiejętności u młodych żeglarzy.
Start w regatach jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności taktycznych i technicznych
w sterowaniu jachtem, jest to też forma rywalizacji bardzo pobudzająca do myślenia i szybkiej nauki
żeglowania.
Chcemy poświęcić również nieco czasu na dotarcie do mało uczęszczanych zakątków Mazur
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(np. Zatoka Zamordeje za Rucianym Nida oraz żeglowanie po jeziorze Śniardwy), które są miejscami
bardzo malowniczymi i dającymi możliwość na chwilę wytchnienia od zgiełku czasem zatłoczonych
portów.

Program
W programie przewidziane są następujące atrakcje:
- nauka i doskonalenie umiejętności żeglarskich,
- poznanie ciekawych zakątków Mazurskiej Krainy,
- zabawy w Aqua Parku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach oraz w mini Aquaparku w Wilkasach.
- regaty żeglarskie będące sprawdzianem zdobytych umiejętności żeglarskich (w tym roku nieco
ograniczymy ich intensywność do kilku biegów na rzecz dłuższego czasu pożeglowania
w swobodnej atmosferze :-) ,
- nauka gotowania, sprzątania i samodzielności ,
- gry i zabawy w wodzie i nad wodą,
- ogniska, nauka szant, piosenek żeglarskich i nie tylko,
- DOBRA ZABAWA!!!

Przebieg zajęć
Uczestnicy w czasie zajęć pływają w kamizelkach asekuracyjnych. Istnieje możliwość
odstąpienia od tej zasady jeśli sternik uzna warunki za bezpieczne (ładna, słoneczna pogoda, słaby
wiatr). Jeżeli jednak sternik uzna za konieczne zastosowanie kamizelek uczestnicy są zobowiązani je
założyć. Żeglowanie ma być dobrą zabawą ale przede wszystkim musi być bezpieczne.
W czasie trwania obozu uczestnicy pozostają pod opieką doświadczonej kadry. W sprawach
medycznych korzystamy z usług Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz przychodni znajdujących się w
większych miejscowościach położonych na szlaku żeglugi. Jesteśmy również w stałym kontakcie z
ratownikiem medycznym opiekującym się naszym obozem.
Na każdym jachcie znajduje się sternik- wychowawca, który opiekuje się załogą i jachtem.
Jachtem dowodzi sternik lecz sterują uczestnicy wędrówek pod opieka instruktora. Jedynie w
sytuacjach niebezpiecznych sternicy przejmują ster. Sternik dba o to, aby każdy z załogantów
doskonalił swoje umiejętności żeglarskie.
W czasie zajęć uczestnicy obozu nie mogą korzystać z telefonów oraz przenośnych
odtwarzaczy multimedialnych. Są one pozostawione pod pokładem. Kontakt z dzieckiem jest
możliwy w czasie przerw w zajęciach (rano do godziny 8.30., w przerwie obiadowej około godziny
14.00. do 15.00., po kolacji czyli po godzinie 20.00. lecz nie później niż do godziny 22.00.)
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Dodatkowe atrakcje
Sprawdzianem zdobytych umiejętności żeglarskich będą regaty rozgrywane przez dwa
ostatnie dni rejsu. W czasie regat sternik jest obecny na jachcie, lecz nie doradza i nie pomaga
załodze. Przejmuje dowodzenie jedynie w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej (pogorszenie
warunków atmosferycznych, niebezpieczeństwo kolizji).
Nagrodą za zwycięstwo w regatach jest zaproszenie załogi na kolację do pizzerii !!! Niby nic,
a jednak po kilkunastu dniach kambuza jachtowego jest to jednak atrakcja… 
Aby nie zapomnieć o tym, że środowisko wodne to nie tylko nauka i rywalizacja ale również
zabawa planujemy wizytę w Parku Wodnym w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Dobra zabawa
gwarantowana!!!
Wiele wieczorów planujemy spędzić przy ogniskach ucząc się szant i piosenek żeglarskich
oraz spędzając czas na wspólnych rozmowach w czarującym blasku ognia.
Na mazurskim szlaku znajdzie się również czas na wspólne rozmowy, śmiech,
leniuchowanie, kąpiele wodne i słoneczne oraz dobrą zabawę.

Bezpieczeństwo
Każde zajęcia na wodzie będą się odbywać w kamizelkach asekuracyjnych (z wyjątkiem
sytuacji, o których była mowa wcześniej), pod okiem doświadczonych instruktorów i
ratowników. Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu, ponieważ bez niego dobra
zabawa może być tylko chwilowym uczuciem, które zostanie przyćmione strachem przed
wypadkiem lub złymi wspomnieniami po jego doświadczeniu.

Telefony
Dbając o integrację dzieci, oraz o jak najdłuższy czas spędzany na świeżym powietrzu, zabawach i
rozmowach z rówieśnikami, staramy się ograniczać czas spędzany przez uczestników naszych
obozów z telefonami. Będą one dostępne dla dzieci przez 30 minut, w godzinach wieczornych (po
kolacji). W pozostałych porach będą wyłączone i zdeponowane u wychowawców. Kontakt z
dziećmi w innych porach będzie możliwy pod numerami podanymi we wcześniejszej części
informacji.

Kontakt z dziećmi
Kontakt telefoniczny z dziećmi jest możliwy pod numerem:
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501 535 944
Kontakt z dzieckiem jest możliwy w czasie przerw w zajęciach (rano do godziny 8.30., w
przerwie obiadowej około godziny 14.00. do 15.00., po kolacji czyli po godzinie 20.00. lecz nie
później niż do godziny 22.00.)
W sprawach pilnych kontakt możliwy jest całodobowo.

Foto relacje
Zapraszamy na codzienne, krótkie fotorelacje z tego, jak Państwa pociechy spędziły dzień na kolonii.
Zdjęcia będą do obejrzenia na naszym fanpagu lub na stronie www.krisport.com.pl
Życzymy miłego oglądania i dobrej zabawy.

Kieszonkowe
Jeśli będziecie Państwo pozostawiać dla dzieci pieniądze w „depozycie„ u wychowawców to muszą
to być pieniądze rozmienione na „drobne” (5, 10zł), włożone do koperty, która jest podpisana
(imię i nazwisko dziecka oraz kwota pieniędzy). Jeśli pieniądze będą przekazywane w innej formie,
wówczas nie będą przyjmowane przez wychowawców. Kieszonkowe można zdeponować
u wychowawcy, lecz nie jest to obowiązek. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe
i pieniądze nie pozostawione w depozycie.

Leki przyjmowane na stałe
Jeśli dziecko przyjmuje na stałe jakieś lekarstwa to muszą one być spakowane do małej kosmetyczki
lub pudełka, w środku musi znajdować się kartka z dawkowaniem. Kartka powinna być z imieniem
i nazwiskiem dziecka oraz podpisem rodzica.
Lekarstwa muszą być zdeponowane u wychowawców najpóźniej przy wejściu do autokaru.

Opieka medyczna
Mamy zapewnioną opiekę medyczną. Pozostajemy pod opieką ratownika medycznego,
który pełni całodobowy dyżur telefoniczny. W cięższych przypadkach korzystamy z
Oddziałów Ratunkowych Pogotowia oraz WOPRu.
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Ubezpieczenie
Każdy z uczestników obozu jest objęty ubezpieczeniem NNW (na okres trwania obozu).

Porady organizacyjne
1. Rzeczy muszą być spakowane do torby, lub worka żeglarskiego. Torby te nie mogą posiadać
twardego dna, ponieważ ich przechowywanie odbywa się w małych schowkach!!!
2. Bardzo ważnym wyposażeniem żeglarza jest pełny strój sztormowy: nieprzemakalna kurtka i
spodnie oraz kalosze!!!
3. Rzeczy dobrze jest zapakować do worków foliowych i jednej torby.
4. Bardzo dobrym obuwiem przeznaczonym do zajęć na i w wodzie są zwykłe niskie trampki.
5. Do karty kolonijnej proszę dołączyć ksero pierwszej strony książeczki zdrowia dziecka (strona
z danymi dziecka) oraz ksero strony ze szczepieniami.

Lista rzeczy do zabrania na obóz:
1.Ciepła bluza + spodnie x 2; dres
2.Sztormiak (spodnie i kurtka), kalosze (obowiązuje cały strój przeciwdeszczowy!!!)
3.Czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy
4.Koszulki z krótkim rękawkiem (przynajmniej 10)
5.Krótkie spodenki ( co najmniej 2 pary)
6.Bielizna na zmianę
7.Strój do kąpieli x 2
8.Ręcznik x 2
9.Buty sportowe x 2
10.Klapki lub sandały
11.Przybory toaletowe
12.Krem z filtrem UV
13.Okulary przeciwsłoneczne
14.Środki przeciw komarom i kleszczom
15.Śpiwór i mały jasiek pod głowę
16. Śpiewnik żeglarski
17. Latarka
18. DOBRY HUMOR !!! 
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Koszt obozu

Cena 2490 zł
Koszty obozu, jaki Państwo ponosicie, pokrywają wszelkie wydatki związane z: zajęciami, biletami
wstępu, ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, kadrą, opieka medyczną,
sanitariatami (toalety bez ograniczeń, natryski co drugi dzień) itd. Jedyne dodatkowe koszty to
własne drobne zachcianki.

Zapisy
Zapisy na obóz:
1. Drogą mailową pod adresem krzysztof@krisport.com.pl lub knapi_k@wp.pl
2. Drogą telefoniczną pod numerem 501 535 944 (Krzysztof Knapik)
3. Bezpośrednio u organizatorów: Aneta Majorek-Knapik lub Krzysztof Knapik

Wpłaty
Plan wpłat:
1. Zaliczka będącą potwierdzeniem udziału w obozie w wysokości 900 zł. Termin wpłaty
30.04.2022.
2. Kwota końcowa - 1590 zł. Termin wpłaty 10.06.2022.
Wpłat prosimy dokonywać:
- osobiście u organizatorów
- lub na konto:
Krzysztof Knapik
50 1050 1445 1000 0090 9311 9130
W uwagach do przelewu proszę wpisać:
- imię i nazwisko dziecka,
- rodzaj obozu: Obóz Szkoleniowy na stopień Żeglarza Jachtowego turnus...
- rodzaj wpłaty (zaliczka lub wpłata końcowa).
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Wystawienie rachunku
Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie wystawienia rachunku za obóz to bardzo proszę o przesłanie na
adres e-mailowy aneta@krisport.com.pl takiej informacji oraz danych, na które taki rachunek ma
być wystawiony. Proszę również podać, jaka treść ma być zawarta w nazwie rachunku. Zakłady
pracy,
w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania wymagają czasem konkretnej treści w nazwie.

Pozostałe formalności
Proszę o wypełnienie kart kolonijnych i załączenie do nich ksera strony ze szczepieniami z
książeczki zdrowia dziecka. Taki „komplet” proszę dostarczyć do sekretariatu Katolickiej Szkoły
Podstawowej przy ul. Łokietka 60 w Krakowie, bezpośrednio do organizatora lub pocztą na adres os.
Kościuszkowskie 10/18, 31-858 Kraków do dnia 15.06.2022 r. W razie problemów z dostarczeniem
karty proszę o kontakt telefoniczny.
Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić wiele spraw związanych z obozem. Gdyby jednak nasuwały
się Państwu jeszcze jakieś pytania proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 501 535 944.
Z poważaniem
Krzysztof Knapik
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