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7 - 12 lat

12 - 18 lat

18 - 98 lat

Wielkie Jeziora Mazurskie, Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany,
Zatoka Gdańska, Zalew Zegrzyński, Bałtyk, Adriatyk, Atlantyk

dla
najmłodszych

szkolenie
na patent

rejsy
śródlądowe

rejsy zatokowe
i morskie

dla studentów
i dorosłych

wandrus.com.pl

Spis treści

Zapisy, biura Wandrusa

03 OPT Szkółka Żeglarska Obóz Młodych Optymistów
SWŻ Pierwsze wakacje pod żaglami Żeglarski Świat Smyka
04 OBZ Obóz żeglarski stacjonarny Żeglowanie przyjemnością jest
SWJ Obóz stacjonarno-wędrowny Szlakiem Wielkich Jezior
05 SWS, SWR Obozy żeglarskie w Przystani Kusznierewicza

09 ZAL Rejs turystyczno-stażowy Zalew Szczeciński - Rugia
Przedsionek Morza Bałtyckiego

Jak zapłacić za obóz?

10 ZAT Rejs turystyczno-stażowy Zatoka Gdańska - Zalew Wiślany
Wypływamy na szerokie wody

12 BAŁ, MOR Turystyczno-szkoleniowo-stażowe
Rejsy pełnomorskie po Morzu Bałtyckim i Północnym

13 STEK/STEM obóz stacjonarny lub łączony z rejsem stażowym
Szkolenie na patent sternika jachtowego
MIŻ, IŻ Kurs na patent instruktora
lub młodszego instruktora żeglarstwa PZŻ

1. Zgłoszenie uczestnictwa - umowę. Jeden egzemplarz należy odesłać
do biura, drugi uczestnik zabiera na imprezę.
2. Kartę kolonijną (ze zgodą lekarza i rodziców). Uczestnik zabiera
je ze sobą na obóz, nie należy odsyłać ich do biura! Brak dokumentu
(np. zgody lekarza) spowoduje nieprzyjęcie na imprezę.
3. Ważne dodatkowe dokumenty lub wyposażenie (np. paszport, zdjęcia
legitymacyjne), które należy zabrać ze sobą - informacje przy opisie
imprezy w katalogu, ewentualnie w biurze.
Dokumenty wystawiamy po wpłacie zaliczki.

15 Warunki Uczestnictwa w imprezach Wandrusa w 2010 roku

Dojazd zorganizowany na obozy WANDRUSA lato 2010
MAZURY, RYN (podane ceny dotyczą dojazdu w obie strony)
środek transportu dopłata wyjazd

powrót

170 zł
140 zł
140 zł
140 zł
160 zł
160 zł
160 zł
190 zł
160 zł
190 zł
170 zł
210 zł
150 zł
140 zł
90 zł
140 zł
170 zł
160 zł
140 zł
170 zł
140 zł
160 zł
130 zł
180 zł

08.00
12.37
10.30
10.54
10.16
13.06
11.10
06.30
08.23
05.00
08.37
09.00
11.00
12.12
14.09
13.29
09.42
09.19
11.04
05.00
11.48
11.48
14.00
06.00

19.30
12.50
14.02
14.31
18.18
14.54
17.28
21.00
16.45
22.30
20.17
17.38
16.30
13.16
13.50
14.31
19.03
15.58
14.20
19.00
13.36
16.39
14.00
21.47

140 zł

09.50 16.45

ZATOKA GDAŃSKA, ZALEW WIŚLANY
pociąg

Dojazd na imprezy na Mazurach zorganizowany jest na wszystkie
rejsy i obozy, które w swoich opisach kierują do rozkładu jazdy na
tej stronie. Na wszystkie imprezy wrześniowe dojazd własny.

Dojazdowe telefony alarmowe
501 647 139, 502 647 139, 504 460 166
Dojazd negocjowany 501 647 139

Ograniczenia dojazdów Zalew-Zatoka

z miejscowości nieujętych w rozkładach jazdy jest uruchamiany po ustaleniu
z zainteresowanymi. Wysokość dopłaty ustalamy indywidualnie.

Ograniczenia dojazdów Mazury

Dojazd na imprezy na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym
zorganizowany jest na wszystkie turnusy rejsów, które w swoich
opisach kierują do rozkładów jazdy na tej stronie, poza turnusami
5, 6 (dojazd własny).

1. Osobiście - w naszych biurach w Gdańsku lub w Warszawie (patrz mapki).
2. Poprzez wpłatę na konto bankowe.
Bank Śląski oddział Warszawa, numer konta:
81 1050 1038 1000 0022 0589 6844
Na dowodzie wpłaty należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres,
kod, termin imprezy oraz telefon z nr. kierunkowym. Dowód wpłaty należy
wysłać faxem do biura. Przy wpłacie pozostałej kwoty na konto również
należy wysłać potwierdzenie faxem. W przypadku przelewu przez internet
przyjmujemy potwierdzenia meilem.

Dokumenty Uczestnika

14 Weekendowe kursy żeglarskie i motorowodne

WARSZAWA Dworzec Centralny PKP - zbiórka przy kasie nr 1

1. W biurach Wandrusa. Planiki jak do nas trafić, telefony, kontakt - niżej.
2. W biurach podróży współpracujących z naszą firmą - informacje
otrzymasz w Wandrusie.
3. Przez internet. Pod każdą imprezą na naszej stronie internetowej
jest wykaz terminów z opcją rezerwacji.
1. Najpierw rezerwujemy miejsce:
osobiście w biurze, telefonicznie, faxem, przez internet. Rezerwacja jest
ważna dopiero po potwierdzeniu jej przez biuro uczestnikowi. Rezerwacja
jest ważna od 2 do 7 dni. Zgłaszając rezerwację należy określić czas
rezerwacji, dane uczestnika, kod i termin imprezy.
2. W czasie obowiązywania rezerwacji wpłacamy zaliczkę, 40% na imprezy
wakacyjne, 50% na kursy weekendowe. Gdy do końca obowiązywania
rezerwacji uczestnik nie wpłaci w biurze zaliczki lub nie wyśle faxu
z potwierdzeniem wpłaty, rezerwacja jest nieaktualna.
3. Po otrzymaniu zaliczki biuro wysyła dokumenty.

08 STU Rejs studencki Mazury
REG Rejs regatowy Mazury Na skrzydłach wiatru

miejsce wsiadania

Gdzie się zapisać?

Jak się zapisać?

06 WJM Rejs szkoleniowy Mazury Witamy na pokładzie
MAZ Rejs turystyczny Mazury Wakacje Pod Żaglami

CZĘSTOCHOWA Motel „Etap“ (dawniej „Orbis“) przy trasie z Warszawy
autokar
ELBLĄG dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
GDAŃSK dworzec PKP - zbiórka przy kasie nr 5
pociąg
GDYNIA dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
GNIEZNO dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
pociąg
IŁAWA dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
INOWROCŁAW dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
KATOWICE parking autokarowy, ul. Sądowa
autokar
KOSZALIN dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
autokar
KRAKÓW ul. Radzikowskiego (Motel Krak)
LESZNO dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
LUBLIN dworzec PKP - zbiórka przy kasie nr 1
pociąg/autokar
autokar
ŁÓDŹ Tatr Wielki, Plac Dąbrowskiego
MALBORK dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
OLSZTYN dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
OSTRÓDA dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
POZNAŃ dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
pociąg
SŁUPSK dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
SOPOT dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
pociąg
SZCZECIN dworzec PKP - zbiórka przy kasie nr 1
TCZEW dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
TORUŃ dworzec PKP - uczestnicy zgłaszają się do opiekuna w pociągu
pociąg
WARSZAWA ul. Emilii Plater - Pałac Kultury, Sala Kongresowa
autokar
WROCŁAW dworzec PKP - zbiórka przy kasie nr 1
pociąg

Zapisy i rezerwacja miejsca

Telefony do pilotów grup dostępne
na dwa dni przed wyjazdem w biurze 22

828 34 24, 828 34 39

Regulamin dojazdu na imprezy organizowane przez B.T. Wandrus
1. Dojazd może zostać odwołany w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub zamieniony na inny środek transportu np. pociąg, bus, samochód osobowy. Organizator zobowiązany jest zawiadomić
o tym uczestnika 3 dni przed terminem wyjazdu. Dojazdowy telefon alarmowy: 0501 647 139 2. Organizator zastrzega sobie prawo do: - organizowania na trasie przesiadki - zmiany godzin odjazdów
i przyjazdów z uwagi na zmianę rozkładu jazdy PKP, zakładanej liczby uczestników itp. 3. W przypadku grupy (min. 6 osób) istnieje możliwość zorganizowania dojazdu z miejscowości nie podanych
w katalogu. Cena dojazdu i godzina ustalana jest indywidualnie. 4. W przypadku istotnych zmian połączeń lub cen przez PKP, koszt dojazdu może zostać podwyższony. Organizator zobowiązany jest
powiadomić o tym uczestnika 3 dni przed wyjazdem. 5. W przypadku spóźnienia się uczestnika na zbiórkę grupa nie czeka na uczestnika i nie może to być podstawą do roszczeń. 6. Uczestnik
zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej uprawniającej go do zniżki. W przypadku jej braku dopłaca konduktorowi różnicę w cenie biletu, opłatę za wypisanie biletu,
ewentualną karę. 7. Ceny za transport na imprezy Wandrusa obowiązują osoby uprawnione do zniżki szkolnej i studenckiej. W przypadku jej braku osoby dopłacają różnicę w opłacie za bilet przy
wpłacie za imprezę. 8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu przewozu określonego przez danego przewoźnika. 9. Organizator nie ubezpiecza bagażu i nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy pozostawione w środku lokomocji lub zagubione podczas podróży lub trwania imprezy. 10. Bagaż nie może przekroczyć wagi określonej w regulaminie dojazdów danego przewoźnika. Jeśli
bagaż przekracza daną wagę, Uczestnik sam pokrywa opłatę za bagaż dodatkowy oraz ewentualną karę. W przypadku braku miejsca na bagaż dodatkowy kierowca, konduktor itp może odmówić jego
przyjęcia. 11. W przypadku niewykorzystania dojazdu, organizator nie zwraca za usługę, jeżeli taki fakt nie został zgłoszony pisemnie do biura na tydzień przed terminem wyjazdu. 12. Wandrus nie
odpowiada za warunki przewozu zapewnione przez innych organizatorów, których imprezy zawarte są w ofercie Wandrusa. 13. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń kierowcy
i pilotów. Nie uczestniczą oni w naszych imprezach jako kadra i dlatego nie będą umieli odpowiedzieć na pytania dotyczące imprez. 14. W przypadku dojazdu autokarem lub busem, środek transportu
będzie oznakowany napisem Wandrus lub innego biura podróży. Trasa autokaru może zostać częściowo zmieniona a czas przejazdu wydłużony lub skrócony. 15. W przypadku dojazdu pociągiem
zbiórka uczestników organizowana jest tylko na stacji początkowej, na pozostałych trzeba samodzielnie wsiąść/wysiąść z/do pociągu. Opiekun wyjdzie na peron stacji z tablicą z napisem Wandrus.
W przypadku gdyby nie było to możliwe np. tłok, krótki czas postoju na stacji, uczestnik sam wsiada do pociągu i od konduktora dowiaduje się w którym wagonie są przedziały zarezerwowane dla
Wandrusa. 16. W biurze Wandrusa na dwa dni przed terminem wyjazdu można uzyskać informacje o nazwiskach i numerach telefonów do pilotów. 17. Uczestnik zobowiązany jest do określenia
miejsca wsiadania/wysiadania przy zawieraniu umowy i uiszczenia związanej z tym opłaty.

Kontakt z Wandrusem
Zapraszamy do naszych biur
tel. kom.: 501 647 139, 502 647 139
e-mail: wandrus@wandrus.com.pl
Wandrus Warszawa
ul. Bracka 1
Tel. 22 828 34 39,
22 828 34 24,
501 647 139
Fax: 22 828 34 52
Biuro czynne jest:
IV-IX pon.-pt. 10-18
soboty 10-15
X-III pon.-pt. 10-17

Wandrus Gdańsk
ul. Kubacza 12 (Wrzeszcz)
Tel. 58 520 28 52,
58 344 84 44,
501 647 139
502 647 139
Fax: 58 344 84 44
Biuro czynne jest:
w dni powszednie 9-17

Dodatkowe atrakcje na naszych obozach
MAZURY
n WYCIECZKI
Mikołajki (+25 zł), Mikołajki i Tropicana - kompleks basenów i zjeżdżalni (+60 zł).
Giżycko (+25 zł), Giżycko i Twierdza Boyen (+35 zł).
Kadzidłowo - Park Dzikich Zwierząt (+35 zł).
Popielno - Stacja Hodowlana Bobrów i Tarpanów (+40 zł), Spytkowo - Wioska
Indiańska (+45 zł), Mrągowo - miasteczko kowbojskie w stylu country (+40 zł).
Krutynia - jednodniowy spływ kajakowy (+60 zł).
n NA WODZIE
Holowanie na oponce za motorówką (+35 zł).
Latające skrzydło (+45 zł), banan (+20 zł).
Narty wodne (+55 zł), wakeboard (+55 zł).
Water ball czyli kula wodna (+30 zł).
„Wodne buty” czyli Pump a Bike (+30 zł).
n NA LĄDZIE
Paintball (+60 zł), quady (+60 zł), zajęcia linowe (+60 zł).
n PAKIET WODNE ATRAKCJE
Holowanie za motorówką: oponka, banan, latające skrzydło.
Pływanie motorówką w trakcie holowania. (+ 70 zł przy zapisach lub na obozie).

Ryn, Wielkie Jeziora Mazurskie

Szkółka Żeglarska

OPT

Ryn, Wielkie Jeziora Mazurskie

Pierwsze wakacje pod żaglami

7 - 12 lat

SWŻ
7 - 13 lat

Obóz Młodych
Optymistów

Żeglarski Świat
Smyka

Nauka na jednoosobowych jachcikach Optymist

Codzienne żeglowanie, aktywny wypoczynek nad wodą

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Obozy zlokalizowane są w ośrodku „Ryn” przy ulicy
Mazurskiej w Rynie. Położony jest on bezpośrednio
nad brzegiem jeziora Ryńskiego, na dużym, ogrodzonym i zadrzewionym terenie, bardzo blisko plaży
i lasu. Spacerem do miasta około 10 minut. Posiłki
jemy w stołówce, jest też bar i kawiarnia, w której
organizowane są dyskoteki. Dysponujemy oddzielnym basenem żeglarskim i wygodną keją dla jachtów.
Strzeżone kąpielisko w bezpośrednim sąsiedztwie
ośrodka.
Jaka jest różnica pomiędzy obozami?
Na OPT uczestnicy sami żeglują na niewielkich
łódeczkach, będąc ich kapitanami. Na SWŻ uczestnicy
pływają na średniej wielkości jachtach balastowo-mieczowych razem ze sternikiem.

DOJAZD ZORGANIZOWANY
z kilkunastu większych miast w Polsce – info. na str. 2.
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ośrodek wypoczynkowy „Ryn” w Rynie, ul. Mazurska 17.
Rozpoczęcie 1 dnia od godz. 16.00, zakończenie ostatniego dnia do godz. 10.00.
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek 7-12/13 lat. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa,
karta kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców na
uprawianie żeglarstwa i oświadczeniem o umiejętności
pływania wpław (wzory w biurze). Legitymacja szkolna.
Numer PESEL.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione odpowiednio wypełnione dokumenty, kieszonkowe. Kurtkę chroniącą przed deszczem,
polar, ciepły sweter, skórzane rękawiczki, obuwie na
miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem, kostium
kąpielowy, dres, latarkę, krem z filtrem, zeszyt, długopis.
Okulary do pływania w wodzie, czepek kąpielowy, mały
plecak na wycieczki.
UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony
bagaż – zalecamy uczestnikom jego dodatkowe
ubezpieczenie. Program będzie realizowany w zależności
od warunków pogodowych oraz możliwości fizycznych
uczestników. Istnieje możliwość niezrealizowania wybranych punktów programu, o czym decyduje kierownik
obozu.
DODATKOWE ATRAKCJE (informacje na str 2)
Przykładowe propozycje: Wycieczki: Mikołajki i Tropicana – kompleks basenów i zjeżdżalni, Kadzidłowo –
Park Dzikich Zwierząt. Atrakcje wodne: holowanie na
oponce, bananie za motorówką, narty wodne. Atrakcje
lądowe: Paintball, quady, zajęcia linowe.

PROGRAM
Oprócz codziennego żeglowania uczestnicy obu
obozów biorą udział w zajęciach mających na celu
oswojenie z wodą i zachęcenie do uprawiania różnych
sportów wodnych i rekreacji na wodzie, połączonej
z aktywnym wypoczynkiem. Pływamy kajakami,
rowerami wodnymi, poznajemy zasady bezpieczeństwa kąpieli, wzywania pomocy, podstaw jej
udzielania potrzebującym. W programie przewidziane są również zajęcia sportowe i rekreacyjne. Organizujemy dyskoteki, gry terenowe, turniej piłki wodnej.
Wszyscy mają okazję sprawdzić i doskonalić swoje
umiejętności pływackie. Wieczorami po pełnym
wrażeń dniu będziemy uczyć się piosenek żeglarskich,
czyli szant i śpiewać je wspólnie przy ognisku.
Obóz Młodych Optymistów (OPT)
Celem obozu jest nauka żeglowania na łodziach klasy
Optymist. Optymisty są żaglówkami bezpiecznymi,
a wszystkie zajęcia na wodzie odbywają się
w kamizelkach ratunkowych. Dla żeglujących łódek
osłonę asekuracyjną stanowi motorówka z wykwalifikowanym trenerem-instruktorem. Na zakończenie
obozu organizowane będą regaty. W obozie mogą brać
udział uczestnicy, którzy nigdy wcześniej nie żeglowali.
Żeglarski Świat Smyka (SWŻ)
– obóz żeglarski dla najmłodszych
Jeśli chcecie przekonać się, czy spodobają się wam
jachty i żeglowanie, przyjedźcie na Wasze pierwsze
Wakacje Pod Żaglami. Na obozie w Rynie poznacie
tajniki żeglowania, niestraszne wam będą liny, węzły
i sploty, tajemnicze nazwy takie jak kilwater, bom,
sztag czy grot. Dobry żeglarz powinien także dobrze
pływać wpław, dlatego pod okiem instruktorów
pływania sprawdzamy i doskonalimy swoje umiejętności pływackie, uczymy się pływać nowymi stylami.
W miarę sił i możliwości będziecie brać udział w obsłudze jachtu, sterować i pracować żaglami.
Uwaga! W odróżnieniu od wielu podobnych obozów
nasi uczestnicy codziennie – a nie kilka razy w trakcie
obozu żeglują. Nie „wozimy” dzieci na bardzo dużych
jednostkach, na których nie są w stanie nic zrobić.
Pływamy przeważnie na jachtach kabinowych
średniej wielkości (6-7 metrów), dzięki czemu Smyki
aktywnie uczestniczą w obsłudze jachtu i sterowaniu.

KOD
OPT
OPT 1
OPT 2
OPT 3
OPT 4
OPT 5

SWŻ
SWŻ 1
SWŻ 2
SWŻ 3
SWŻ 4
SWŻ 5

TERMIN
02.07–13.07
14.07–25.07
26.07–06.08
07.08–18.08
19.08–30.08

CENA
A
1499,1499,1499,1499,1499,-

B
1599,1599,1599,1599,1599,-

CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie do wyboru:
A – domki campingowe, wc i prysznice w pawilonie obok.
B – domki z łazienką (wc+prysznic), lub pokoje z łazienką
(wc + prysznic) w pawilonie.
Wyżywienie – całodzienne w stołówce ośrodka, od kolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.
Kadra – wykwalifikowani instruktorzy, wychowawcy,
trenerzy. Ubezpieczenie – NW. Sprzęt – potrzebny do
realizacji programu, w miarę potrzeb. Realizację programu
w blokach zajęciowych, z podziałem na grupy, w zależności
od pogody i kondycji uczestników.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Dojazd autokarem lub pociągiem. Info na str 2.
Program Dodatkowe Atrakcje. Info na str 2.

3

Ryn, Wielkie Jeziora Mazurskie

Obóz żeglarski stacjonarny

OBZ

12 - 18 lat

Ryn, Wielkie Jeziora Mazurskie

Obóz stacjonarno-wędrowny

SWJ
12 - 18 lat

Żeglowanie
przyjemnością jest

Szlakiem Wielkich
Jezior

z egzaminem na żeglarza

z egzaminem na żeglarza

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Zapraszamy
uczestników
zainteresowanych
przejściem szkolenia żeglarskiego i uzyskaniem
patentu żeglarza jachtowego. Program obu obozów
podporządkowany jest szkoleniu na patent żeglarza.
Dużo czasu spędzamy na wodzie trenując manewry,
odbywają się także wykłady teoretyczne. Rozkład
zajęć każdego dnia przedstawia kierownik obozu na
apelu. Jest on uzależniony przede wszystkim od
pogody, na przykład: gdy wieje wiatr – dużo
pływamy, gdy nie można żeglować – wykorzystujemy
czas na teorię.

Program obozu OBZ
Obóz stacjonarny (OBZ) zlokalizowany jest w ośrodku
„Ryn” przy ulicy Mazurskiej w Rynie. Położony jest on
bezpośrednio nad brzegiem jeziora Ryńskiego, na
wydzielonym terenie. Spacerem do miasta 10 minut.
Posiłki jemy w stołówce, jest też bar i kawiarnia, w
której organizowane są dyskoteki. Obóz ma
wydzielony basen żeglarski i keję dla jachtów.

Program obozu SWJ
Obóz stacjonarno-wędrowny (SWJ) podzielony jest
na dwie części. Stacjonarną: w ośrodku „Ryn” w
Rynie i wędrowną: rejs – wyprawę grupy jachtów.
Podzieleni na załogi codziennie żeglujemy, i kontynuujemy szkolenie. Prawie codziennie nocujemy w
innym miejscu szlaku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie
– wieczory z gitarą przy ognisku czy wspólne wyjścia
na dyskotekę czy na szanty do tawerny.
Czym różnią się oba obozy?
OBZ (stacjonarny) uczestnicy nocują w ośrodku,
w domkach, a posiłki jedzą w stołówce.
SWJ (stacjonarno-wędrowny) pierwszą połowę
obozu jesteśmy w ośrodku a drugą na rejsie (nocujemy w kabinach jachtów i sami przygotowujemy
posiłki). Obóz ten jest dobrym rozwiązaniem
szkolenia, gdyż łączy szkolenie manewrowe i teorię
na części stacjonarnej z praktyką żeglarską, której
nabywamy na części wędrownej.

DOJAZD ZORGANIZOWANY
z kilkunastu większych miast w Polsce – info. na str. 2.
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ośrodek wypoczynkowo-żeglarski „Ryn” ul. Mazurska 17.
Rozpoczęcie 1 dnia od godz. 16.00, zakończenie ostatniego dnia do 10.00.
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek – 12 lat. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa, karta
kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców na uprawianie
żeglarstwa i oświadczeniem o umiejętności pływania
wpław (wzory w biurze). Legitymacja szkolna. Numer
PESEL. 2 zdjęcia legitymacyjne, podpisane od spodu,
zgoda rodziców.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione, odpowiednio wypełnione dokumenty, kieszonkowe. Sztormiak (nieprzemakalną kurtkę),
polar, ciepły sweter, skórzane rękawiczki, obuwie na
miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem, kostium
kąpielowy, dres, latarkę, krem z filtrem, zeszyt, długopis.
Tylko na SWJ: śpiwór.
UWAGI
Nie odpowiadamy za utopiony, ukradziony lub zagubiony
bagaż – zalecamy uczestnikom jego dodatkowe
ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje chodzenie w
miękkim obuwiu – trampkach, sandałach, adidasach.

KOD
OBZ
OBZ
OBZ
OBZ
OBZ

1A
1
2
3
4

KOD
SWJ
SWJ
SWJ
SWJ
SWJ

1a
1
2
3
4

TERMIN
26.06–03.07
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

TERMIN
26.06–03.07
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

CENA
A
999,1499,1499,1499,1499,-

B
1099,1699,1699,1699,1699,-

CENA
A
899,1599,1599,1599,1599,-

B
999,1699,1699,1699,1699,-

CENA ZAWIERA
A – domki campingowe, wc i prysznice w pawilonie obok.
B – domki z łazienką (wc+prysznic), lub pokoje z łazienką
(wc+prysznic) w pawilonie.
Podczas części wędrownej obozu SWJ – nocleg w kabinach
jachtów.
Wyżywienie – całodzienne w stołówce ośrodka, od kolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.
Podczas części wędrownej obozu SWJ – uczestnicy sami
przygotowują posilki na jachtach z dostarczonych przez
organizatora produktów.
Kadra – wykwalifikowani instruktorzy, wychowawcy,
trenerzy. Ubezpieczenie – NW. Sprzęt – potrzebny do
realizacji programu, w miarę potrzeb. Realizację programu.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

Egzamin, patent, wg cennika PZŻ (www.pya.org.pl),
płatne Komisji Egzaminacyjnej. Koszty administracyjne
– 50 zł, płatne kierownikowi obozu.
Podczas części wędrownej obozu SWJ – wc i prysznice
(sredni koszt prysznica 5-9 zł).
Dojazd autokarem lub pociągiem. Info na str 2.
Program Dodatkowe Atrakcje. Info na str 2.
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Swornegacie, Kaszuby

SWS SWR
12-18 lat

7 - 12, 13-18 lat

Obozy żeglarskie
w Przystani Kusznierewicza
sportowo-żeglarski (SWR) i ze szkoleniem na patent żeglarza (SWS)
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. Na obozie sportowożeglarskim uczestniczymy w zajęciach na wodzie, a
także w wielu aktywnościach na lądzie. Bierzemy
udział w wyprawach kajakowych, rowerowych,
zajęciach z elementami survivalu. Wypróbujemy
swoich sił jeżdżąc na quadach, natomiast w terenie
będziemy walczyć między sobą bronią na żelowe
kulki – paintballem.
Na obozie żeglarskim weźmiecie udział w szkoleniu
żeglarskim na patent żeglarza jachtowego,
zakończonym egzaminem. Obozy zlokalizowane są w
Przystani Kusznierewicza, położonej na uboczu wsi
Swornegacie, na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego. Nowoczesny ośrodek sportoworekreacyjny otoczony lasami, oddalony od wielkomiejskiego zgiełku jest idealnym miejscem do
wypoczynku w zgodzie z naturą. Przez dwa dni
zajęcia na obozie będzie prowadził Mateusz
Kusznierewicz – Mistrz Olimpijski i wielokrotny
Mistrz Europy i Świata.

Program obozu SWR
Quady to czterokołowce do jazdy terenowej.
Będziemy jeździli wspólnie z instruktorami. Jazda
dostarczy nam wielu niezapomnianych wrażeń.
Weźmiemy udział w zawodach polegających na
jeździe na czas, oraz na pokonywaniu toru przeszkód.
Żeglarstwo. Zanim wypłyniemy w swój pierwszy
rejs nauczymy się podstaw zachowania na pokładzie,
czyli tego wszystkiego co wykwalifikowany żeglarz
wiedzieć powinien.
Ahoj przygodo, czyli zaczynamy żeglować.
Będziemy wypływać na krótsze i dłuższe rejsy
żeglarskie. W ich trakcie załoga w miarę swoich sił
i możliwości bierze udział w obsłudze jachtu.
Kajaki i rowery wodne.
Survival. ABC przetrwania, Wodna kuchnia,
Topografia i terenoznawstwo.
Wyprawy rowerowe.
Doskonalenie pływania wpław.
Zachowanie w wodzie i nad wodą, podstawy
ratownictwa. Poznamy standardowe wyposażenie
ratunkowe jachtu, sygnały wzywania pomocy,
oznaczenia jednostek ratowniczych. Dowiemy się jak
zachować się po wywrotce jachtu. Nie obce będą
nam już: ratowanie z brzegu, motorówki czy jachtu.
Aquapark w Chojnicach. Wycieczka autokarowa do
Chojnic. Zwiedzanie starówki.
Paintball. Jest to gra zespołowa. Nasze potyczki
odbędą się w pobliskich, starych i tajemniczych
kaszubskich lasach. Opracujemy specjalny scenariusz. Każdy wypracuje taktykę najlepszą dla siebie.
Pobawimy się kamuflażem, oraz przeprowadzimy
zaawansowane akcje grupowe. To wydarzenie na
długo zostanie Wam w pamięci.
Zajęcia linowe w Małpim Gaju. Uczestnicy muszą
wykazać się zręcznością i umiejętnością pokonywania własnych słabości i barier. Trzeba będzie
stoczyć walkę – człowieka z grawitacją. Przy stanowisku cały czas czuwa instruktor asekurujący
każdego bohatera.
Zajęcia z Mateuszem Kusznierewiczem
Przez dwa dni uczestnikiem obozu będzie Mateusz
Kusznierewicz, który poprowadzi część zajęć i będzie
żeglować z uczestnikami, a wieczorem wspólnie
spędzimy czas przy ognisku śpiewając szanty i piosenki żeglarskie.

szkolna. Umiejętność pływania wpław potwierdzona
pisemnie przez rodziców. SWS - 2 zdjęcia legitymacyjne.

Program obozu SWS
Program obozu podporządkowany jest szkoleniu na
patent żeglarza wg programu Polskiego Związku
Żeglarskiego. Większość czasu spędzamy na wodzie
trenując manewry. Wieczorami odbywają się
wykłady teoretyczne. Szkolenie zakończone jest
Egzaminem.
ZAKWATEROWANIE
Całoroczne, wykonane z drewna bungalowy przeznaczone
dla 6 osób. Każdy budynek wyposażony jest w telewizor.
Bungalowy składają się z dwóch sypialni, wyposażonego
w kominek salonu i łazienki. Internet bezprzewodowy.
Ośrodek objęty jest monitoringiem.
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Przystań Kusznierewicza, ul. Regatowa 1, 89-608
Swornegacie. Rozpoczęcie 1 dnia od godz. 16.00,
zakończenie ostatniego dnia do godz. 10.00.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione odpowiednio wypełnione dokumenty, kieszonkowe. Sztormiak (nieprzemakalną kurtkę),
polar, ciepły sweter, skórzane rękawiczki, obuwie na
miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem,
kostium kąpielowy, dres, latarkę, krem z filtrem, zeszyt,
długopis. SWR - ubranie polowe (stare spodnie, bluzy),
buty sportowe typu adidasy, trampki, buty typu „trapery” do marszów,
DOJAZD ZORGANIZOWANY
Za dopłatą, autokarem z Warszawy.
UWAGI
Nie odpowiadamy za utopiony, ukradziony lub
zagubiony bagaż - zalecamy uczestnikom jego
dodatkowe ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje
chodzenie w miękkim obuwiu - trampkach, sandałach,
adidasach.

DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek – SWS: 12 lat, SWR: 7 – 12, 13 – 18 lat. Karta
kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców. Zgłoszenie
uczestnictwa-umowę (wzory w biurze). Legitymacja

KOD

TERMIN

SWS 1
SWR 1
SWS 2
SWR 2

02.07–13.07
02.07–13.07
14.07–25.07
14.07–25.07

CENA
2669,2599,2669,2599,-

DOJAZD
120,120,120,120,-

CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie. Wyżywienie - całodzienne w stołówce
ośrodka od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia. Kadra - wykwalifikowani instruktorzy, wychowawcy.
Ubezpieczenie - NW.
Sprzęt - potrzebny do realizacji programu, w miarę potrzeb.
Realizację programu w zależności od pogody.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Dojazd autokarem. SWS - egzamin i patent, wg cennika PZŻ
(www.pya.org.pl), płatne Komisji Egzaminacyjnej.
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Ryn, Mikołajki, Popielno, Ruciane, Karwica,
Giżycko, Sztynort, Doba, Węgorzewo

Rejs szkoleniowy Mazury

WJM
12 - 18 lat

Ryn, Mikołajki, Popielno, Ruciane, Karwica,
Giżycko, Sztynort, Doba, Węgorzewo

Rejs turystyczny Mazury

MAZ
12 - 18 lat

Witamy
na pokładzie

Wakacje
Pod Żaglami

z egzaminem na żeglarza

pływanie rekreacyjne, dla chętnych - elementy szkolenia

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z największych
zespołów jezior w Europie, połączonych kanałami
i śluzami. Wiele z tych jezior i miejsc odwiedzimy
w trakcie naszego rejsu – wyprawy grupy jachtów.
Rejsy zaczynają się w jednym końcu Mazur a kończą
w przeciwnym, dzięki temu płyniemy w jedną stronę –
nie wracamy tą samą trasą i poznajemy więcej Krainy
Wielkich Jezior. Podzieleni na załogi żeglujemy,
nocując w dużych i znanych portach a także na małych
przystaniach, wyspach i bindugach. Każda załoga ma
swojego sternika-instruktora, pod opieką którego
żegluje, wypoczywa, wspólnie przyrządza posiłki.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie – wieczory z gitarą
przy ognisku i wspólne wyjścia na dyskotekę czy na
szanty do tawerny. Organizujemy zawody pomiędzy
załogami, chrzest żeglarski z nadaniem imion.

Program rejsu szkoleniowego WJM
Program rejsu szkoleniowego WJM podporządkowany jest szkoleniu na patent żeglarza. Dużo czasu
spędzamy na wodzie trenując manewry, ale pokonujemy niewielkie odcinki szlaku. Możemy nocować
w jednym miejscu kilka razy a pod koniec rejsu
wcześniej przypłynąć do portu docelowego, aby
trenować w miejscu egzaminu. Rozkład zajęć jest
uzależniony od pogody i miejsca postoju – na
przykład: gdy wieje wiatr – dużo pływamy, gdy nie
można żeglować – staramy się cumować w większym porcie. Szkolenie na patent żeglarza realizujemy
wg programu Polskiego Związku Żeglarskiego.
Obejmuje manewrowanie jachtem i zajęcia
teoretyczne. W odróżnieniu od obozu stacjonarnego
(stale ten sam akwen i port) na rejsie szkolimy się
w zróżnicowanych warunkach i nabieramy praktyki
żeglarskiej. Realizacja szkolenia uzależniona jest
od pogody – m.in. długotrwały brak wiatru może
spowodować nieukończenie szkolenia i niedopuszczenie do egzaminu.

Program rejsu turystycznego MAZ
Program rejsu turystycznego MAZ zakłada dużo
żeglowania, aby odwiedzić jak najwięcej mazurskich
akwenów i ciekawych miejsc. Nie ma kursu szkoleniowego na patent i egzaminu, jednak uczestnicy
poznają podstawy żeglarskiej wiedzy i sprawnej
obsługi jachtu żaglowego.

ZAKWATEROWANIE – JACHTY
Żeglujemy na jachtach z pełnym wyposażeniem
wybranych według wariantu:
A – Venus, Mak 707 i inne podobnej klasy lub
B – Sasanki 660, Tanga 780 i podobne.
Wszyscy uczestnicy nocują w kabinach jachtów, każdy
ma do dyspozycji koję z materacem.
Istnieje możliwość podstawienia także innych, podobnej
klasy jachtów niż wymienione w ofercie.
DOJAZD ZORGANIZOWANY
z kilkunastu większych miast w Polsce – info. na str. 2.
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ryn – Ośrodek wypoczynkowo-żeglarski „Ryn”, ul. Mazurska 17. Giżycko – port jachtowy, obok dworca PKP, tuż
przy basenie statków białej floty. Wybrany port w zależności od terminu rejsu. Rozpoczęcie 1 dnia od godziny
16.00, zakończenie ostatniego dnia do godziny 10.00
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek – 12 lat. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa, karta
kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców na uprawianie
żeglarstwa i oświadczeniem o umiejętności pływania

wpław (wzory w biurze). Legitymacja szkolna.
Numer PESEL. Dodatkowo rejs WJM: 2 zdjęcia legitymacyjne, podpisane od spodu.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione, odpowiednio wypełnione dokumenty, kieszonkowe. Śpiwór, sztormiak (nieprzemakalną
kurtkę), polar, ciepły sweter, skórzane rękawiczki,
obuwie na miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem, kostium kąpielowy, dres, latarkę, krem z filtrem,
zeszyt, długopis.
UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony
bagaż – zalecamy uczestnikom jego dodatkowe ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje chodzenie w miękkim
obuwiu – trampkach, sandałach, adidasach. Rzeczy
najlepiej spakować w worek żeglarski lub plecak bez
stelaża.
KOD
MAZ
MAZ
MAZ
MAZ
MAZ

1a
1
2
3
4

KOD
WJM
WJM
WJM
WJM
WJM

TERMIN
1a
1
2
3
4

26.06–03.07
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

CENA
A
B
799,- 899,1299,- 1499,1299,- 1499,1299,- 1499,1199,- 1399,-

A – jachty Venus, Mak 707 itp.
B – jachty Sasanka 660, Tango 780 itp.
CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie, Wyżywienie – przygotowuje załoga
pod opieką sternika z produktów dostarczonych przez organizatora, od kolacji 1 dnia do śniadania ostatniego dnia.
Na każdym jachcie jest segment kuchenny – kambuz.

Ubezpieczenie – NNW.
Kadra – skipper na każdym jachcie. Realizację rejsu
i programu, w zależności od warunków pogodowych.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

Wc i prysznice (średni koszt prysznica 5-9 zł).
Dojazd autokarem lub pociągiem.
Na rejsie WJM: Egzamin, patent, wg cennika PZŻ
(www.pya.org.pl), płatne Komisji Egzaminacyjnej.
Koszty administracyjne – 50 zł, płatne kierownikowi
rejsu.
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Rejsy żeglarskie turystyczne i szkoleniowe Wielkie Jeziora Mazurskie

WJM

MAZ

PRZYKŁADOWA TRASA REJSU SZKOLENIOWEGO
Niniejszy program jest wyłącznie przykładem rozplanowania rejsu
i nie należy go traktować jako obowiązującego „rozkładu”. Trasa
ustalana jest na bieżąco i realizowana w zależności od pogody.
1. Ryn. Przyjazd uczestników, podział załóg, zaprowiantowanie,
wstępne szkolenie żeglarskie.
2. Ryn. Sprawdzian pływacki, szkolenie ratownicze. Wykłady
z teorii, prace bosmańskie, nauka cumowania, taklowania
i klarowania jachtu. Po południu żeglujemy po jez. Ryńskim.
3. Ryn-Rybical. Rano wykłady teoretyczne, po południu
rozpoczynamy szkolenie żeglarskie – praca żaglami, sterowanie na
punkt. Żeglujemy po jez. Ryńskim.
4. Rybical-Mikołajki. Rano wykłady teoretyczne, po południu
rozpoczynamy szkolenie żeglarskie – praca żaglami, wypływamy
na jez. Ryńskie, Tałty. W Mikołajkach dla chętnych wyjście do
kompleksu basenów "Tropicana" w hotelu Gołębiewski.
Wieczorem szanty w tawernie lub wyjście na dyskotekę.
5. Mikołajki-Popielno. Do południa czas wolny w Mikołajkach.
Wypływamy na jez. Mikołajskie, Bełdany i Śniardwy. Szkolenie
żeglarskie – nauka zwrotu przez sztag. Wieczorem ognisko.
6. Popielno-Szymonka-Bogaczewo. W Popielnie z bliska
oglądamy Bobry i Tarpany z hodowli PAN. Wykład z teorii.
Żeglujemy po jez. Śniardwy, Mikołajskim, Tałty. Zależnie od
kierunku wiatru ćwiczymy zwroty przez sztag lub przygotowujemy
się do zwrotu przez rufę. Przepływamy przez kanały na
jez. Jagodne, Boczne. Wieczorem ognisko.
7. Bogaczewo-Wilkasy. Żeglujemy po jez. Niegocin.
Ćwiczymy manewry zwrot przez sztag i przez rufę.
Wykłady z teorii. Wieczorem wyjście na dyskotekę.
8. Wilkasy. Rano chrzest żeglarski z nadaniem imion. Po kąpieli
żeglujemy po jez. Niegocin. Ćwiczymy podejście do człowieka.
Wykłady z teorii. Wieczorem ognisko.
9. Wilkasy-Sztynort. Przepływamy kanałem na jez. Kisajno
i Dargin. Ćwiczymy dotychczas poznane manewry żeglarskie.
Wykład z teorii. Wieczór z szantami w słynnej tawernie „Zęza“.
10. Sztynort. Wykład z teorii. Wypływamy na jezioro Sztynorckie.
Nauka manewru podejście do kei i podejście do boi. Ćwiczenie
wszystkich manewrów żeglarskich. Próbny egzamin z teorii.
11. Sztynort. Wypływamy na jez. Sztynorckie. Ćwiczenie
podejścia do kei i wszystkich manewrów. Po południu wypływamy
na jez. Dargin i Mamry. Nocleg na bindudze. Ognisko.
12. Zimny Kąt-Wilkasy. Rano przepływamy na jez. Niegocin.
Do wieczora doskonalenie poznanych manewrów i podsumowanie
szkolenia. Wieczorem ognisko.
13. Wilkasy. Egzamin na patent żeglarza jachtowego. Po
egzaminie przepływamy do przystani w Giżycku. Klar jachtów,
impreza pożegnalna.
14. Giżycko. Zakończenie rejsu, wyjazd uczestników.

Ryn, Mikołajki, Popielno, Ruciane, Karwica,
Giżycko, Sztynort, Doba, Węgorzewo

STU
od 18 lat

Rejs studencki
Mazury

Ryn, Mikołajki, Popielno, Ruciane, Karwica,
Giżycko, Sztynort, Doba, Węgorzewo

Rejs regatowy Mazury

REG

od 14 lat

Na skrzydłach
wiatru

turystyczny lub szkoleniowy
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Podzieleni na załogi żeglujemy, nocując w dużych i
znanych portach a także w małych przystaniach, na
wyspach i bindugach. Każda załoga ma swojego
sternika-instruktora, pod opieką którego żegluje,
wypoczywa, wspólnie przyrządza posiłki. W trakcie
rejsu kąpiemy się, opalamy, wypoczywamy,
zwiedzamy atrakcyjne miejsca położone na trasie,
często niedostępne od strony lądu. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie – wieczory z gitarą przy ognisku i
wspólne wyjścia na dyskotekę czy na szanty do
tawerny. Organizujemy zawody pomiędzy załogami,
chrzest żeglarski z nadaniem imion.

Program Rejsu Studenckiego
(od 18 lat)
Uczestnicy rejsu są pełnoletni, dlatego są traktowani
jak dorośli i sami odpowiadają za siebie. Na rejsie
studenckim nie ma więc problemów z „ciszą nocną”
czy zachowaniem dyscypliny. Oczekujemy jednak od
uczestników wyczucia, odpowiedzialnego zachowania i umiaru. Instruktorzy odpowiadają za załogę tylko
podczas zajęć na wodzie. Program rejsu do wyboru:
- żeglowanie rekreacyjne, z elementami szkolenia dla
chętnych
- szkolenie na patent żeglarza, zakończone egzaminem

Program Rejsu Regatowego
(od 14 lat)
Rejs regatowy przeznaczony jest dla osób
posiadających już pewne doświadczenie żeglarskie
(niekoniecznie bardzo duże) lub patent żeglarza. W
myśl zasady, że regaty są najwyższą formą
żeglarstwa uczymy się podstaw tej sztuki podczas
żeglowania. Płyniemy na regatowych jachtach
kabinowych, z wyspecjalizowaną kadrą sterników,
którzy również poza sezonem wakacyjnym startują w
regatach i na tych jachtach wygrywają. Jachty
wyposażone są w nowoczesny osprzęt, który załogi
uczą się obsługiwać, co warunkuje dobre osiągi w
regatach. Dodatkową atrakcją jest żegluga ze
spinakerami. Poza startami w regatach i szkoleniem
regatowym żeglujemy rekreacyjnie, jak na rejsie
turystycznym z tą różnicą że szybciej się
przemieszczamy i nasze jachty są zawsze z przodu!
Uczestnicy naszych rejsów porównują żeglowanie na
jachtach regatowych z jazdą samochodem
wyścigowym, dlatego wielu z nich wraca do nas na
rejsy w następnych latach. Część uczestników po
rejsach trafia do załóg kabinowych jachtów
regatowych, niektórzy żeglują już jako samodzielni
sternicy i często zajmują medalowe miejsca.
Etapy żeglugi są jednocześnie wyścigami pomiędzy
załogami rejsu z zachowaniem procedur i przepisów
regatowych. Po zapoznaniu się z techniką i przepisami regatowymi oraz rozgrzewce w regatach
wewnętrznych startujemy w prawdziwych regatach,
gdzie startują czołowi zawodnicy klas kabinowych.
Jest okazja stanąć obok prawdziwych Mistrzów,
zasmakować emocji w walce regatowej, poznać
ciekawe, nowoczesne konstrukcje jachtów. W
trakcie rejsu dla chętnych odbywają się też wykłady
z przepisów, strategii i taktyki regatowej. Uwaga!
Ostatni turnus nie obejmuje startu w regatach
natomiast wielką atrakcją jest kilkudniowy spływ
Pisą i Narwią do Ostrołęki.
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ZAKWATEROWANIE – JACHTY
Wszyscy uczestnicy nocują w kabinach jachtów, każdy
ma do dyspozycji koję z materacem. Żeglujemy na
jachtach z pełnym wyposażeniem wybranych według
wariantu:
Rejs studencki:
A - Venus, Mak 707 i inne podobnej klasy lub
B - Sasanki 660, Tanga 780 i podobne.
Rejs regatowy: Tanga 730, wyposażone w profesjonalny osprzęt i żagle regatowe.
Istnieje możliwość podstawienia także innych, podobnej
klasy jachtów niż wymienione w ofercie.
DOJAZD ZORGANIZOWANY
rejs studencki: z kilkunastu większych miast w Polsce –
informacje na stronie 2.
rejs regatowy: dojazd własny
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ryn – Ośrodek wypoczynkowo-żeglarski „Ryn”, ul.
Mazurska 17. Giżycko – port jachtowy, obok dworca
PKP, tuż przy basenie statków białej floty. Wybrany port
w zależności od terminu rejsu. Rozpoczęcie 1 dnia od
godz. 16.00, zakończenie ostatniego dnia do 10.00.
WYŻYWIENIE
Na każdym jachcie jest segment kuchenny – kambuz.
Posiłki przygotowuje wspólnie załoga.
Rejs regatowy: wliczone w cenę (załoga przygotowuje
posiłki z produktów zakupionych przez kierownika rejsu),
Rejs studencki: za dopłatą.
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek: rejs regatowy od 14 lat, rejs studencki od 18 lat
(młodsi wyłącznie z pełnoletnim opiekunem, który
będzie ponosił za nich pełną odpowiedzialność
wychowawczą, po uzyskaniu dodatkowej zgody biura).
Zgłoszenie uczestnictwa-umowa, zgoda lekarza wszyscy i rodziców tylko REG (wzory w biurze).
Legitymacja, Numer PESEL. Umiejętność pływania
wpław potwierdzona pisemnym oświadczeniem.
Zdający egzamin na patent żeglarza (rejs STU) –
2 zdjęcia legitymacyjne, podpisane od spodu.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione odpowiednio wypełnione
dokumenty, kieszonkowe. Śpiwór, sztormiak
(nieprzemakalną kurtkę), polar, ciepły sweter, skórzane
rękawiczki, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepłą
czapkę i z daszkiem, kostium kąpielowy, dres, latarkę,
krem z filtrem, zeszyt, długopis.
UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony
bagaż – zalecamy uczestnikom jego dodatkowe
ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje chodzenie w
miękkim obuwiu – trampkach, sandałach, adidasach.
Istnieje możliwość podstawienia także innych typów
jachtów niż wymienione w ofercie. Rzeczy najlepiej
spakować w worek żeglarski lub plecak bez stelaża.

KOD
STU
STU
STU
STU
STU
STU
STU

1a
1
2
3
4
5
6

TERMIN

CENA

26.06–03.07
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08
02.09–15.09
16.09–29.09

A
599,799,799,799,799,699,699,-

B
699,999,999,999,999,899,899,-

A - Venus, Mak 707 i inne podobnej klasy.
B - Sasanki 660, Tanga 780 i podobne

KOD

TERMIN

CENA

TRASA

REG 1 02.07-19.07 1800,- Mikolajki-Giżycko
REG 2 20.07-03.08 1400,- Giżycko-Mikołajki
REG 3 04.08-17.08 1400,- Mikołajki-Giżycko
REG 4 18.08-29.08 1200,- Giżycko-Ostrołęka
Tanga 730 lub inne podobnej klasy.
CENA ZAWIERA
Wyżywienie (na rejsie regatowym),
Zakwaterowanie – jachty. Ubezpieczenie – NW.
Kadra – skipper na każdym jachcie. Realizację rejsu
i programu – w zależności od warunków pogodowych.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Wc i prysznice (średni koszt prysznica 5-9 zł). Dojazd
autokarem lub pociągiem.Tylko rejs studencki: wyżywienie,
opłaty portowe, paliwo – składka do kasy jachtowej około
30 – 35 zł dziennie (załoga żywi skippera). Szkolący się na
patent żeglarza: egzamin, patent, wg cennika PZŻ
(www.pya.org.pl), płatne Komisji Egzaminacyjnej. Koszty
administracyjne – 50 zł , płatne kierownikowi rejsu.

ZAL

Szczecin, Trzebież, Wolin, Świbnoujście, Sassnitz, Stralsund, Wolgast, Ruden

od 14 lat

Rejs turystyczno-stażowy Zalew Szczeciński - Rugia

Przedsionek
Morza Bałtyckiego
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Wypływamy na naprawdę szerokie wody Zalewu
Szczecińskiego. Zapraszamy zainteresowanych żeglowaniem turystycznym i zamierzających w przyszłości
żeglować po morzu. Tu, jeszcze bardziej jak na
Zalewie Wiślanym, będziecie mieli okazję poszerzyć
swą wiedzę i praktykę żeglarską.

PROGRAM
Rejs jachtu lub grupy jachtów
szlakami Zalewu Szczecińskiego,
Jeziora Dąbie, Zalewu Kamieńskiego.
Wypływamy także na niemiecką część
Zalewu – Kleines Haff oraz na wody
Greifswalder Boden. Podczas żeglugi spotykamy
pełnomorskie statki, identyfikujemy pławy, stawy,
światła, bramy torowe. Zawijamy do portów i przystani rybackich, m.in. Stepnicy, Trzebieży, Kamienia
Pomorskiego, Dziwnowa, Wapnicy, Nowego
Warpna, a także do Altwarp, Kamminke, Stralsundu i
Peenemunde.
W trakcie rejsu oprócz żeglowania jest także czas na
wypoczynek i zwiedzanie. Kąpiemy się,
opalamy, śpiewamy piosenki żeglarskie
przy ognisku. Godziny wypływane na
morskich wodach w trakcie rejsu można
zaliczyć do stażu morskiego wymaganego
na patent sternika jachtowego.

ZAKWATEROWANIE – JACHTY
Kabinowe, balastowo-mieczowe, m.in Antila 26, Solina.
Wszyscy uczestnicy nocują w kabinach jachtów, na koi
z materacem. Istnieje możliwość podstawienia także
innych, podobnych jachtów.
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Szczecin Dąbie – przystań Harcerskiego Ośrodka
Morskiego. Rozpoczęcie pierwszego dnia od godz.
16.00, zakończenie ostatniego dnia o 10.00.
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek: 14 lat. Paszport ważny 6 miesięcy od daty
zakończenia rejsu. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa,
karta kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców na uprawianie
żeglarstwa i oświadczeniem o umiejętności pływania
wpław (wzory w biurze). Legitymacja szkolna. Numer
PESEL.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Dokumenty wymienione w punkcie „główne wymagania”. Śpiwór, sztormiak (kurtkę przeciwdeszczową),
dres, ubranie i obuwie sportowe, latarkę, zeszyt
i długopis.
UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony
bagaż – zalecamy uczestnikom jego dodatkowe
ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje chodzenie w
miękkim obuwiu – trampkach, sandałach, adidasach.
Istnieje możliwość podstawienia także innych typów
jachtów niż wymienione w ofercie. Rzeczy najlepiej
spakować w worek żeglarski lub plecak bez stelaża.

KOD
ZAL
ZAL
ZAL
ZAL

1
2
3
4

TERMIN
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

CENA
1149,1149,1149,1149,-

CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie – na jachcie, każdy ma
do dyspozycji koję z materacem.
Ubezpieczenie – NW, KL (za granicą).
Kadra – wykwalifikowany sternik na
każdym jachcie. Realizację rejsu i
programu, w zależności od warunków
pogodowych.

STAŻ MORSKI I OPINIA Z REJSU
Staż morski z rejsu jest zaliczany lub nie do stażu na
wyższe stopnie żeglarskie, zależnie od zmiennych
przepisów PZŻ. Rejs zaliczany jest do stażu tylko wtedy,
jeśli będzie przebiegać przynajmniej w części po wodach
pełnomorskich (czyli np. odcinkiem ŚwinoujścieSassnitz), a to uzależnione jest od pogody. Opinia z rejsu
– zaświadczenie o wypływaniu stażu (nie wystarczy
wpis w książeczce) jest potrzebna na wyższe stopnie
żeglarskie. Opinię wystawia kapitan jachtu na wniosek
uczestnika. Według przepisów PZŻ firma – organizator
rejsu nie może wystawiać takich zaświadczeń. Jeśli
więc ktoś będzie chciał otrzymać takie zaświadczenie po
pewnym czasie – musi kontaktować się bezpośrednio
z kapitanem jachtu.

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Wyżywienie, paliwo, opłaty portowe –
składka do kasy jachtowej płatna kierownikowi imprezy 1 dnia, do rozliczenia
pod koniec rejsu. Przewidywane koszty
ok. 30-35 zł dziennie (załoga żywi kapitana). Wc i prysznice (np. w Polsce od
5 do 9 zł), ewentualne opłaty graniczne.
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Gdańsk, Hel, Jastarnia, Krynica Morska, Frombork, Elbląg

Rejs turystyczno-stażowy Zatoka Gdańska - Zalew Wiślany

ZAT
od 14 lat

Wypływamy na szerokie wody
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek – 14 lat (wrześniowe od 18 lat). Zgłoszenie
uczestnictwa-umowę, karta kolonijna ze zgodą lekarza i
rodziców – wzory w biurze. Legitymacja szkolna.
Umiejętność pływania wpław potwierdzona pisemnie
przez rodziców.

Rejs jachtu lub grupy jachtów po Zatoce Gdańskiej
i Zalewie Wiślanym przygotowuje nas do pływania po
pełnym morzu. Nabieramy odpowiednich nawyków,
prowadzimy nawigację, dokonujemy namiarów,
uczymy się dokonywać wpisów w dzienniku
jachtowym, identyfikować pławy, światła, pracować
na mapie. Żeglujemy także w nocy, co szczególnie za
pierwszym razem stanowi niezapomniane przeżycie.
To także ciekawa propozycja dla tych, którzy pływali
już po Mazurach i chcą poznać nowy szlak wodny.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione odpowiednio wypełnione
dokumenty, kieszonkowe. Śpiwór, sztormiak
(nieprzemakalną kurtkę), polar, ciepły sweter, skórzane
rękawiczki, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepłą
czapkę i z daszkiem, kostium kąpielowy, dres, latarkę,
krem z filtrem, zeszyt, długopis.

PROGRAM REJSU
Zalew Wiślany.
Przybijemy do Krynicy Morskiej – zalewowej stolicy,
w Kątach Rybackich obejrzymy Muzeum Zalewu
Wiślanego i pójdziemy na piękną morską plażę. Warto
tu popłynąć przed wyjściem na szerokie morskie
wody... Płynąc w stronę Zatoki przepłyniemy
szlakiem Rzek Delty Wisły. Pokonamy i zobaczymy
wiele wyjątkowych przeszkód hydrotechnicznych
– wrota przeciwpowodziowe, mosty zwodzone,
pontonowe, obrotowe, zabytkowe śluzy, stacje
pomp. Przepłyniemy przez zabytkową śluzę Gdańska
„Głowa” i Przekop Wisły w Świbnie.
Zatoka Gdańska.
To rozległy akwen nadający się doskonale do
stawiania pierwszych kroków w żeglarstwie
morskim. To ponad dziesięć portów, semiwyspa,
mierzeja helska, Przekop Wisły, tajemnicze budowle
na wodzie w okolicach Gdyni, duży ruch statków.
Odwiedzimy Hel, Jastarnię, Puck i Gdynię. Dużą
atrakcją będzie także zawinięcie do mariny w
Gdańsku, nad Motławą. Zwiedzimy stare Miasto,
przypłyniemy do Twierdzy Wisłoujście a w sierpniu
pójdziemy na Jarmark Dominikański.
Uczestnicy podzieleni są na załogi. Każda załoga ma
swojego sternika, pod opieką którego żegluje,
wypoczywa, wspólnie przyrządza posiłki (każdy jacht
ma segment kuchenny). W ciągu dnia odpowiednio
do programu i pogody – żeglujemy, kąpiemy się,
opalamy, zwiedzamy atrakcyjne miejsca położone na
trasie rejsu. Nocujemy w coraz to innym miejscu – w
znanych miejscowościach, małych portach i na dziko.
Coś dla siebie znajdą miłośnicy dyskotek i tawern oraz
wieczorów spędzanych z gitarą przy ognisku. Załoga
dzieli pomiędzy siebie obowiązki, które wykonuje
zmianowo przy pomocy i pod opieką sternika jachtu
(np. przygotowywanie posiłków, sprzątanie, itp.).

UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony
bagaż – zalecamy uczestnikom jego dodatkowe
ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje chodzenie w
miękkim obuwiu – trampkach, sandałach, adidasach.
Rzeczy należy spakować w worek żeglarski lub plecak
bez stelaża. Zastrzegamy sobie prawo do znaczącej zmiany lub ograniczenia programu rejsu w sytuacji złej
pogody, lub np. zamknięcia wrót bezpieczeństwa śluz na
Wiśle (na szlaku Gdańsk-Zalew Wiślany).

ZAKWATEROWANIE – JACHTY
Pegaz 10, Antila 26. Wszyscy uczestnicy nocują w kabinach jachtów, każdy ma do dyspozycji koję z materacem. Istnieje możliwość podstawienia także innych,
podobnej klasy jachtów niż wymienione w ofercie.
DOJAZD ZORGANIZOWANY
z kilku większych miast w Polsce – info. na stronie 2.

STAŻ MORSKI I OPINIA Z REJSU
Staż morski z wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
jest zaliczany lub nie do stażu na wyższe stopnie
żeglarskie, zależnie od zmiennych przepisów PZŻ. Opinia
z rejsu – zaświadczenie o wypływaniu stażu (nie
wystarczy wpis w książeczce) jest potrzebna na wyższe
stopnie żeglarskie. Opinię wystawia kapitan jachtu na
wniosek uczestnika. Według przepisów PZŻ firma –
organizator rejsu nie może wystawiać takich
zaświadczeń. Jeśli więc ktoś będzie chciał otrzymać
takie zaświadczenie po pewnym czasie – musi
kontaktować się bezpośrednio z kapitanem jachtu.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Gdańsk, Górki Zachodnie – Jacht Klub im. Conrada,
ul. Przełom 26.
UWAGA
Elbląg – przystań HOW „Bryza”, ul. Portowa 2.
REJS NA ZALEW KALININGRADZKI
Wybrany port w zależności od terminu, patrz grafik W związku z podpisaniem polsko-rosyjskiej umowy teoterminów. Rozpoczęcie 1 dnia od godziny 16.00, retycznie jest możliwa żegluga do Bałtijska i Kalininzakończenie ostatniego dnia do godz. 10.00. Może gradu. Będziemy rozważać tę możliwość i o takiej opcji
nastąpić zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakończenia powiadomimy wcześniej zapisanych uczestników.
imprezy ze względu na warunki atmosferyczne o czym
poinformujemy uczestników.
KOD
TERMIN
TRASA
CENA
A
B
C
ZAT 1a 26.06–03.07 Gdańsk-Gdańsk
599,- 699,- 899,ZAT 1
04.07–17.07 Gdańsk-Elbląg
899,- 999,- 1199,ZAT 2
18.07–31.07 Elbląg-Gdańsk
899,- 999,- 1199,ZAT 3
01.08–14.08 Gdańsk-Elbląg
899,- 999,- 1199,ZAT 4
15.08–28.08 Elbląg-Gdańsk
899,- 999,- 1199,ZAT 5
02.09–15.09 Gdańsk-Elbląg
899,- 999,- 1199,ZAT 6
16.09–29.09 Elbląg-Gdańsk
849,- 949,- 1149,Jachty Pegaz 10, Antila 26, Antila 24
A – super promocja first minute, do 30 kwietnia
B – promocja bez ograniczeń, do wyczerpania puli miejsc promocyjnych
C – cena katalogowa
CENA ZAWIERA

Zakwaterowanie – na jachcie, każdy ma do dyspozycji koję z materacem.
Ubezpieczenie – NW. Kadra – wykwalifikowany sternik.
Realizację rejsu i programu, w zależności od warunków pogodowych.

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

Wyżywienie, paliwo, opłaty portowe – składka do kasy jachtowej płatna kapitanowi
jachtu 1 dnia, do rozliczenia pod koniec rejsu z kapitanem.
Przewidywane koszty ok. 30-35 zł dziennie (załoga żywi kapitana).
Wc i prysznice (koszt prysznica od 5 do 9 zł). Dojazd.
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Rejs turystyczno-stażowy Zatoka Gdańska - Zalew Wiślany

ZAT
RAMOWY PROGRAM REJSU
Niniejszy program jest wyłącznie przykładem
rozplanowania rejsu i nie należy go traktować jako
obowiązującego „rozkładu”. Trasa ustalana jest
na bieżąco i realizowana w zależności od pogody.
Wariant: Gdańsk-Hel-Elbląg.
1. Gdańsk, Górki Zachodnie. Przyjazd uczestników, podział
załóg. Zakup prowiantu, przeszkolenie załogi, podział na
wachty. Sprawdzian pływacki.
2. Gdańsk-Sopot-Hel. Wypływamy na Zatokę Gdańską.
Po drodze mijamy Port Północny. Po drodze cumujemy do
najdłuższego drewnianego mola w Europie. Wychodzimy
na spacer po Sopocie i na plażę. Wieczorem cumujemy
na Helu.
3. Hel-Jastarnia. Rano wspólne wyjście na plażę, wizyta
w Fokarium, na latarni morskiej, po południu wypływamy
na Zatokę Gdańską. Wieczorem dyskoteka lub szanty
w tawernie.
4. Jastarnia-Kuźnica-Puck. Po rannym plażowaniu po
południu wypływamy na Zatokę Gdańską. Po drodze
cumujemy w przepięknym porciku rybackim Kuźnica,
gdzie Półwysep Helski jest najwęższy.
5. Puck-Gdynia. Żeglujemy po Zatoce Gdańskiej. Spacer po
Gdyni – zwiedzamy Oceanarium, Błyskawicę, Dar Pomorza.
* Ewentualnie pływanie nocne: Gdynia-Gdańsk (Marina na
Starym Mieście).
6. Gdynia-Gdańsk Stare Miasto. Cumujemy w samym
centrum gdańskiej starówki. Wychodzimy na spacer
i zwiedzanie. Zwiedzamy Muzeum Morskie, Żuraw.
W sierpniu barwny Jarmark Dominikański
7. Gdańsk Stare Miasto-Rybina-Krynica Morska.
Wypływamy na Zatokę Gdańską i płyniemy w kierunku
Przekopu Wisły w Świbnie. Wpływamy na rzeki Wisłę,
Szkarpawę. Przy sprzyjającym wietrze cały czas na żaglach.
Po drodze na Zalew zabytkowa śluza Gdańska Głowa, mosty
zwodzone, obrotowe i pontonowe w Drewnicy i Rybinie.
Wieczorem docieramy na wody Zalewu Wiślanego.
* Ewentualnie pływanie nocne: Osłonka-Krynia Morska.
8. Krynica Morska-Frombork. Do południa idziemy na plażę,
po drodze wchodząc na latarnię morską. Po południu
żeglujemy po Zalewie Wiślanym.
9. Frombork-Tolkmicko-Piaski. We Fromborku zwiedzamy
zabytki pamiętające Mikołaja Kopernika – m.in. Katedrę i
Planetarium. Po południu wypływamy do Tolkmicka.
* Ewentualne pływanie nocne: Tolkmicko-Piaski.
10. Piaski-Nowa Pasłęka. Do południa idziemy na plażę.
Po południu żeglujemy po Zalewie Wiślanym, zawijamy do
ostatniego polskiego portu na wschodzie – Nowej Pasłęki.
Wpływamy na rzekę Pasłękę i dopływamy do portu Dom
Rybaka.
11. Nowa Pasłęka-Sztutowo-Kąty Rybackie. Żeglujemy po
Zalewie Wiślanym. Wpływamy na rzekę Wisła Królewiecka.
Jedziemy kolejką wąskotorową wzdłuż Jantarowego Szlaku.
Starsi uczestnicy rejsu zwiedzają Muzeum b. obozu koncentracyjnego.
* Ewentualne pływanie nocne: Kąty Rybackie-Suchacz.
12. Kąty Rybackie-Tolkmicko. Zwiedzamy Muzeum Zalewu
Wiślanego w Kątach Rybackich. Żeglujemy po Zalewie
Wiślanym. Wpływamy na Zalew.
13. Suchacz-Elbląg. Rano odbywa się chrzest żeglarskich
nowicjuszy. Po południu wypływamy na Zalew Wiślany.
Wieczorem wypływamy z Suchacza na wody Zatoki Elbląskiej,
rzekę Elbląg i po przejściu mostu pontonowego w Nowakowie
dopływamy do Elbląga. Ognisko pożegnalne.
14. Elbląg. Klar jachtów, zakończenie rejsu i wyjazd
uczestników.
* Pływania nocne realizujemy w zależności
od zezwalających na nie dokumentów
jachtów oraz zmieniających się
przepisów regulujących żeglugę.
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Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia, Anglia

BAŁ
od 15 lat

MOR

Rejsy pełnomorskie
po Morzu Bałtyckim i Północnym
turystyczno-szkoleniowo-stażowe
CHARAKTERYSTYKA, PROGRAM
Każdy z uczestników rejsu stanowi załogę jachtu.
Załoga jest podzielona na wachty, które prowadzą
jacht w trybie ciągłym (na zmianę sterują, obsługują
żagle, prowadzą obserwację, przygotowują posiłki).
Wypływane godziny zaliczane są do stażu na stopnie
żeglarskie. Wachty pokładowe i kambuzowe prowadzone
są cyklicznie. W trakcie postoju w porcie załoga pełni
wachty dyżurne. Trasa rejsu uzależniona jest od jego długości, warunków atmosferycznych oraz decyzji kapitana.
W czasie trwania rejsu oraz przed jego rozpoczęciem
uczestnicy będą musieli nabyć podstawowe
umiejętności konieczne w żegludze morskiej, min.
obsługa osprzętu żaglowego jachtu, obsługa innych
urządzeń jachtowych takich jak: winda kotwiczna,
kingston (wc), kuchenka, pompy zęzowe, sterowanie
(koło sterowe), wykonywanie namiarów kompasowych. Zainteresowani będą też mogli nauczyć się
licznych umiejętności dodatkowych – np. pracy na
mapie – wyznaczania pozycji, kursu, wykreślania
namiarów, rozpoznawania świateł nawigacyjnych,
obsługi odbiornika nawigacyjnego GPS, prowadzenia
łączności radiowej w paśmie UKF z innymi stacjami
statkowymi lub brzegowymi, odbierania morskich
prognoz pogody itp...
JACHTY, NA KTÓRYCH ŻEGLUJEMY
Teliga 115 i inne.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Miejsce rozpoczęcie i zakończenia rejsu zależy od
terminu – informacje przekażemy bezpośrednio uczestnikom. Miejsce rozpoczęcia rejsu jest także uzależnione od
pogody – np. w przypadku sztormu lub braku wiatru
miejsce rozpoczęcia lub zakończenia rejsu może się
zmienić w ostatniej chwili. W takim przypadku organizator informuje uczestników o zmianie (prosimy nie
planować więc wyjazdu /powrotu i nie kupować biletów
z dużym wyprzedzeniem). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zmianę portu w ostatniej chwili
spowodowaną ww.
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek – 15 lat, ważny paszport. Zgłoszenie uczestnictwaumowa, karta kolonijna ze zgodą lekarza i rodziców
(wzory w biurze). Umiejętność pływania wpław
potwierdzona pisemnie przez rodziców. Legitymacja
szkolna, studencka lub dowód.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione odpowiednio wypełnione dokumenty,
kieszonkowe. Śpiwór, sztormiak (nieprzemakalną kurtkę),

kalosze, polar, ciepły sweter, skórzane rękawiczki, obuwie
na miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem, kostium
kąpielowy, dres, latarkę, krem z filtrem, zeszyt, długopis.
UWAGI
Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub
zagubiony bagaż – zalecamy uczestnikom jego
dodatkowe ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje
chodzenie w miękkim obuwiu – trampkach, sandałach, adidasach. Rzeczy należy spakować w worek
żeglarski lub plecak bez stelaża.
STAŻ MORSKI I OPINIA Z REJSU
Staż morski z Morza Bałtyckiego jest w całości zaliczany
do stażu na wyższe stopnie żeglarskie. Opinia z rejsu –
zaświadczenie o wypływaniu stażu (nie wystarczy wpis
w książeczce) jest potrzebna na wyższe stopnie
żeglarskie. Opinię wystawia kapitan jachtu na wniosek
uczestnika. Według przepisów PZŻ firma – organizator
rejsu nie może wystawiać takich zaświadczeń. Jeśli
więc ktoś będzie chciał otrzymać takie zaświadczenie po
pewnym czasie – musi kontaktować się bezpośrednio
z kapitanem jachtu.

KOD
MOR 1
MOR 2
MOR 3
MOR 4

TERMIN
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

TRASA
Gdańsk-Amsterdam
Amsterdam-Londyn-Amsterdam
Amsterdam-Londyn-Amsterdam
Amsterdam-Gdańsk

CENA
1749,1749,1749,1749,-

KOD
BAŁ 1
BAŁ 2
BAŁ 3
BAŁ 4

TERMIN
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

TRASA
Gdańsk-porty Bałtyku-Gdańsk
Gdańsk-porty Bałtyku-Gdańsk
Gdańsk-porty Bałtyku-Gdańsk
Gdańsk-porty Bałtyku-Gdańsk

CENA
1749,1749,1749,1749,-

CENA ZAWIERA
Jacht – morski z kapitanem i wyposażeniem. Ubezpieczenie – NW i KL.
Kadra – wykwalifikowany sternik morski lub kapitan.
Realizację rejsu i programu, w zależności od warunków pogodowych.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Wyżywienie, opłaty portowe, paliwo – składka do kasy jachtowej płatna
kapitanowi 1 dnia, do rozliczenia pod koniec rejsu z kapitanem.
Przewidywane koszty 30-35 zł dziennie (za granicą płacimy w przeliczeniu
na EURO). Załoga żywi kapitana. Wc i prysznice w portach.
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Gdańsk, Górki Zachodnie, Morze Bałtyckie

STEK

STEM
od 18 lat

Szkolenie na patent sternika jachtowego
obóz stacjonarny lub łączony z rejsem stażowym
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
przeznaczone jest dla osób posiadających już
doświadczenie żeglarskie i patent żeglarza. Szkolenie
manewrowe na Zatoce Gdańskiej lub na wodach
morskich to najlepsza propozycja, ponieważ obecnie
ten stopień daje nam uprawnienia do prowadzenia
dużych jachtów morskich. Wariant kursu z rejsem
stażowym umożliwia uzupełnienie lub wypływanie
stażu i praktyczne sprawdzenie i utrwalenie
umiejętności.
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
1. Kurs stacjonarny: przystań w Górkach Zachodnich.
Każda impreza rozpoczyna się 1 dnia o godzinie 10.00.
Zakończenie ostatniego dnia o godzinie 12.00. Osobom,
które decydują się na obóz stacjonarny połączony z
rejsami stażowymi podajemy kolejność imprez
(obóz/rejsy lub rejsy/obóz) na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem imprezy.
2. Pełnomorski rejs stażowy: informacje na stronie 12.
WYŻYWIENIE
– kurs stacjonarny: we własnym zakresie lub
całodzienne, 30-35 zł/doba, płatne na miejscu w ośrodku
(jeśli w trakcie obozu odbywa się rejs uczestnicy
składają się do kasy jachtowej ok. 30-35 zł dziennie –
załoga żywi kapitana).
– rejs: informacje na str. 12
UWAGI
Nie odpowiadamy za utopiony lub zagubiony bagaż –
zalecamy uczestnikom jego dodatkowe ubezpieczenie.
Na jachtach obowiązuje chodzenie w miękkim obuwiu –
trampkach, sandałach, adidasach. Istnieje możliwość
podstawienia także innych typów jachtów niż
wymienione w ofercie. Rzeczy należy spakować w
worek żeglarski lub plecak bez stelaża.

PROGRAM
1. Kurs stacjonarny: szkolenie manewrowe i wykłady
z teorii. Codziennie wypływamy – odbywają się
zajęcia praktyczne i wykłady z teorii wg programu
Głównej Komisji Szkolenia PZŻ. Zajęcia w ośrodku w
Górkach Zachodnich lub ewentualnie w innym
ośrodku w rejonie Zatoki Gdańskiej. Noclegi w domkach
lub na jachcie. W trakcie obozu możemy popłynąć na
krótki rejs stażowy po wodach zatokowych.
2. Morski rejs stażowy: oferta na stronie 12.
UWAGA
Realizacja programu szkolenia jest uzależniona od
warunków pogodowych – w przypadku sztormowej
pogody lub długotrwałej flauty może nie zostać
zakończona i uczestnicy nie zostaną wtedy
dopuszczeni do egzaminu.
Egzamin na patent sternika jachtowego:
odbywa się pod koniec obozu szkoleniowego w
Górkach Zachodnich. Uczestnicy, którzy po obozie
szkoleniowym wypływają na rejsy stażowe zdają
egzamin po ich zakończeniu, w terminie ustalanym
indywidualnie z kierownikiem obozu.
DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wymagania na stopień sternika: staż morski, 200 godzin
w 2 rejsach, 2 zdjęcia legitymacyjne, 18 lat i patent
żeglarza (na naszym obozie pełnoletnie osoby bez
patentu żeglarza nie mają możliwości zdobycia
jednocześnie patentu żeglarza i sternika).
Paszport ważny 6 miesięcy od daty zakończenia rejsu.
Zgłoszenie uczestnictwa-umowa, zgoda lekarza wpisana
w karcie kolonijnej (wzory w biurze). Legitymacja
szkolna, studencka lub dowód. Umiejętność pływania
wpław potwierdzona pisemnym oświadczeniem. Można
brać udział w kursie, nawet jeżeli nie uzyskamy 200
godzin stażu morskiego. Wtedy zaliczamy obóz szkoleniowy a egzamin zdajemy przed dowolną komisją po
uzupełnieniu stażu.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Paszport. Wymienione odpowiednio wypełnione
dokumenty, kieszonkowe, śpiwór, sztormiak
(nieprzemakalną kurtkę), polar, ciepły sweter, skórzane
rękawiczki, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepłą
czapkę i z daszkiem, kostium kąpielowy, dres, latarkę,
krem z filtrem, zeszyt, długopis.
INFORMACJE O STAŻU MORSKIM I OPINII
Opinie z dwóch rejsów morskich, podpisanych przez
kapitana o łącznej liczbie 200 godzin. Tylko 100 godzin
może być z żaglowców – np. “Pogorii” tp. Liczba godzin
stażu jest uzależniona od pogody: sztorm lub brak
wiatru mogą wypływanie zakładanych godzin
uniemożliwić.
14 dni - obóz szkoleniowy stacjonarny

KOD
STEK 1
STEK 2
STEK 3
STEK 4

TERMIN
04.07–17.07
18.07–31.07
01.08–14.08
15.08–28.08

CENA
1099,1099,1099,1099,-

28 dni - obóz stacjonarny + rejs stażowy 200 godzin

KOD
STEM 1+2
STEM 3+4

TERMIN
04.07–31.07
18.07–14.08

CENA
2450,2450,-

CENA ZAWIERA
Realizację programu, w zależności od pogody i wybranego
wariantu. Zakwaterowanie - na jachcie, w domku campingowym. Kadra - wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa.
Ubezpieczenie - NW do kwoty 5000 zł, KL przy rejsie za
granicę.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Egzamin i patent według cennika PZŻ,
wyżywienie - patrz Wyżywienie.
wc, prysznice (koszt prysznica od 5 do 9 zł)
Rejs stażowy: info na str. 12

MIŻ IŻ

Ryn, Wielkie Jeziora Mazurskie

od 18 lat

Kurs na patent instruktora lub
młodszego instruktora żeglarstwa PZŻ
CHARAKTERYSTYKA, PROGRAM

GŁÓWNE WYMAGANIA, DOKUMENTY – informacje
w biurze i na www.wandrus.com.pl

Szkolenie przeznaczone jest dla żeglarzy lub sterników
jachtowych zainteresowanych poszerzeniem swoich
umiejętności i uprawnień oraz uzyskaniem
możliwości udziału w obozach i rejsach żeglarskich w
charakterze profesjonalnej kadry szkoleniowej.
Uczestnicy kursu nie muszą płacić za kurs – mogą go
odpracować w sezonie na naszych imprezach.
Wakacyjne kursy na stopnie instruktorskie odbywają
się w ośrodku sportów wodnych w Rynie na
Mazurach w oparciu o fachową i bardzo
doświadczoną kadrę szkoleniową. Praktycznym
uzupełnieniem kursów jest możliwość uzyskania
sternika motorowodnego.

PRACA W FIRMIE WANDRUS
Do szkolenia na patent zatrudniamy instruktorów i młodszych instruktorów, na imprezach turystycznych także
opływanych dobrze sterników. Od kandydatów na
instruktorów wymagamy umiejętności żeglarskich,
dobrej prezencji, kultury osobistej, umiejętności pracy
z załogą przy jednoczesnym zachowaniu partnerskich
i koleżeńskich stosunków. Szczegolowe informacje na
temat zatrudnienia tel. 501 647 139

KOD

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ryn, ośrodek żeglarski „Ryn“, ul. Mazurska 17.
Zbiórka 1 dnia o godzinie 10.00 w porcie jachtowym,
przy barkach mieszkalnych.
ODPRACOWANIE KURSU W CHARAKTERZE KADRY
i zatrudnienie umożliwiamy absolwentom kursów po
zdaniu egzaminu. Należy to zgłosić w momencie
zapisów. Wpłata wstępna jest wtedy obniżona (patrz
tabelka) a pozostałą kwotę odpracowuje się, zawierając
umowę-zlecenie, na rejsie lub obozie. Odpracowanie li-

TERMIN

CENA
normalnie

czone jest za dni pracy na imprezach Wandrusa wg
stawki dziennej wynikającej z umowy. Szczegółowe
informacje: 501 647 139.
OPŁATY DODATKOWE ZA EGZAMINY I PATENTY
według cennika Polskiego Związku Żeglarskiego.

z odpracowaniem

MIŻ, IŻ 1a 19.06–01.07
1199,600,MIŻ, IŻ 1 02.07–14.07
1199,600,CENA ZAWIERA
Realizację programu. Jachty szkoleniowe. Wykwalifikowaną
kadrę. Ubezpieczenie NW. Zakwaterowanie: noclegi w
domku, w kabinie jachtu lub hausboota (domu na wodzie).
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ (płatne na miejscu):
Egzamin, patent, dodatkowe kursy motorowodne itp. WC
i prysznice, parking itp. Wyżywienie całodzienne od 30 do 35 zł.
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Warszawa – Zalew Zegrzyński, Gdańsk – Górki Zachodnie

Weekendowe, codzienne, indywidualne

od 12 lat

Weekendowe kursy
żeglarskie i motorowodne

GDAŃSK, GÓRKI ZACHODNIE

dla dorosłych i młodzieży
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
To doskonała okazja do zdobycia uprawnień bez
tracenia urlopu, w dogodnym czasie od wiosny do
jesieni. Zajęcia odbywają się z reguły w soboty
i niedziele, organizujemy także kursy w dni
powszednie, w tzw „długie weekendy“ i w wielu
innych opcjach. Biorą w nich udział dzieci, młodzież
oraz dorośli, stanowiący połowę lub więcej uczestników. Najstarszy uczestnik jak do tej pory miał
ponad 70 lat. Zapraszamy więc dorosłych, studentów
i młodzież na kursy organizowane przez nas w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Cena obejmuje cały kurs.
Wszystkie kursy kończą się egzaminem na patent.

PROGRAM
STERNIK I STARSZY STERNIK MOTOROWODNY
Czas trwania: ok. 2 wekendy. Program to manewrowanie motorówką i zajęcia teoretyczne. Zajęcia
odbywają się według grafiku ustalonego na
pierwszym spotkaniu.
ŻEGLARZ JACHTOWY
Czas trwania: ok 6 weekendów. Program to
manewrowanie jachtem i zajęcia teoretyczne. Jachty
do wyboru – nowego typu Sasanki 660 i Tanga 780
lub starsze Maki 707 i Venus. Zajęcia prowadzimy na
wybranych jachtach kabinowych i omegach –
według grafiku. Dzięki temu załogi w trakcie kursu
poznają różne jachty – większe, mniejsze, balastowo-mieczowe i mieczowe, kabinowe i otwartopokładowe. Zajęcia teoretyczne organizujemy w miejscu
zajęć praktycznych, co pozwala uniknąć straty czasu
i zmarnowania dnia w przypadku niesprzyjającej
pogody. Kiedy pada deszcz czy nie ma wiatru –
uczymy się teorii, a gdy pogoda się poprawi
wychodzimy na wodę. KWŻ dopasowuje program do
warunków pogodowych. Wykłady odbywają się:
w salach wykładowych. Przy ładnej pogodzie, na
wniosek uczestników, niektóre wykłady prowadzimy
też na terenie przystani.
KURSY INDYWIDUALNE
Na dowolnym akwenie i w dowolnie uzgodnionych
terminach. Informacje – tel. 501 647 139
(piotr@wandrus.com.pl)
Oferta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy z
rozmaitych powodów nie mogą lub nie chcą
uczestniczyć w organizowanych przez nas typowych
rejsach, obozach, kursach szkoleniowych. Częstą
przyczyną jest brak czasu lub nieregularne dni wolne
gdy można brać udział w zajęciach. Wandrus przygotuje propozycje szkolenia dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestnika lub uczestników, przy czym
cena takiego kursu jest nadal umiarkowana i dostępna. Wszystkie szczegóły uzgadniamy indywidualnie, możliwe są różne opcje, z których wybranych
kilka przedstawiamy w punkcie Przykładowe szkolenia indywidualne.
Przykładowe szkolenia indywidualne
• Kurs weekendowy na Mazurach dla pracowników
firmy Plastmo. Jachty Venus. Wiosną na Wielkich
Jeziorach Mazurskich. W Karwicy: 5 weekendów od
piątku włącznie do niedzieli. Uczestnicy zapewniali
dojazd, wyżywienie i nocleg kadry. Noclegi
uczestników: w domku letniskowym. Wyżywienie we
własnym zakresie.
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Kursy żeglarskie
WEEKENDOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

• Kurs weekendowo-stacjonarno-wędrowny dla
firmy Era GSM na Zalewie Zegrzyńskim i Wielkich
Jeziorach Mazurskich. Jachty Tango 730, Omega,
Sasanka 660, Sportina 680. Zajęcia odbywały się
przez 14 dni. Najpierw, w formie wybra nych
weekendów na Zalewie Zegrzyńskim k/Warszawy.
Następnie, w trakcie 5-dniowego wyjazdu na Wielkie
Jeziora Mazurskie. Uczestnicy nocowali w hotelu,
popłynęli też na krótki rejs po Mazurach – do
Mikołajek. Specjalnie dla nich odbył się koncert
zespołu szantowego. Noclegi uczestników: w trakcie
części weekendowej na jachtach, w trakcie części
stacjonarno-wędrownej w hotelu lub na jachtach.
Wyżywienie: w trakcie części weekendowej we
własnym zakresie, w trakcie części stacjonarnowędrownej w hotelu oraz na jachtach, w tym np. zorganizowana kolacja z pieczeniem dzika
i śniadanie dowożone do miejsca postoju jachtów.
• Kurs weekendowy z wykładowym angielskim – 3
edycje na Zalewie Zegrzyńskim. Jachty Venus, Mak
707. Zajęcia odbywały się przez 6 weekendów.
Noclegi uczestników: najczęściej wracali do
Warszawy na nocleg, czasem nocowali w kabinie
jachtu. Wyżywienie: we własnym zakresie.
• Kurs wędrowny dla Państwa S. na Wielkich
Jeziorach Mazurskich. Jacht Antila 24. Zajęcia
odbywały się przez 12 dni w formie rejsu po
Mazurach. Uczestnicy nocowali na jachcie wraz z
instruktorem i przygotowywali posiłki na jachcie bądź
żywili się w barach i restauracjach w miejscach
noclegu.

KOD
GWW 1
GWW 2
GWW 3
GJW 1

TERMIN
20.03-25-04
25.04-29-05
06.06-04.07
11.09-16.10

DNI ZAJĘĆ
sob i niedz. oprócz 4 kwietnia
soboty i niedziele + 3.05
soboty i niedziele + dwa piątki
soboty i niedziele

CENA*
460,460,460,460,-

WARSZAWA-ZALEW ZEGRZYŃSKI
WEEKENDOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
KOD
WWW 1
WWW 2
WWW 3
WWW 4
WWW 5
WWW 6

TERMIN
20.03-25.04
10.04-09.05
25.04-29.05
09.05-06.06
29.05-26.06
06.06-04.07

DNI ZAJĘĆ
sob i niedz. oprócz 4 kwietnia
soboty i niedziele + 3.05
soboty i niedziele + 3.05
soboty i niedziele + 3 i 4.06
soboty i niedziele + 3 i 4.06
soboty i niedziele + dwa piątki

CENA*
460,460,460,460,460,460,-

WLW 1
WLW 2
WLW 3
WLW 4
WLW 5
WLW 6

06.06-04.07
26.06-31.07
10.07-14.08
31.07-29.08
01.08-05.09
14.08-11.09

soboty i niedziele + 1 piątek
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele + 1 piątek
soboty i niedziele
soboty i niedziele + 3 piątki

460,460,460,460,460,460,-

WJW 1
WJW 2
WJW 3
WJW 4

29.08-03.10
11.09-16.10
26.09-31.10
02.10-07.11

soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele

460,460,460,460,-

PRZYSPIESZONE DLA OPŁYWANYCH
KOD
WWO 1
WWO 2
WWO 3
WWO 4

TERMIN
28.03-25.04
01.05-06.06
22.05-06.06
12.06-04.07

DNI ZAJĘĆ
CENA*
sob i niedz oprócz 4 kwietnia
460,długie weekendy 1,2,3.05+3,4,5,6.06 460,soboty i niedziele + 3,4.06
460,soboty i niedziele
460,-

WLO 1
WLO 2
WLO 3
WLO 4

04.07-31.07
18.07-14.08
07.08-29.08
14.08-05.09

soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele

460,460,460,460,-

WJO 1
WJO 2
WJO 3
WJO 4

11.09-03.10
25.09-17.10
09.10-31.10
16.10-07.11

soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele

460,460,460,460,-

W DNI POWSZEDNIE - informacja w biurze

Kursy motorowodne
GDAŃSK, GÓRKI ZACHODNIE
KOD
GSM 1
GSM 2
GSM 3

TERMIN
08.05-16.05
05.06-13.06
02.10-10.10

DNI ZAJĘĆ
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele

CENA
499,499,499,-

WARSZAWA-ZALEW ZEGRZYŃSKI

DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Wiek minimum 12 lat. Legitymacja szkolna, studencka
ewentualnie dowód. Umiejętność pływania wpław
potwierdzona pisemnym oświadczeniem (niepełnoletni
– podpisanym przez rodziców). Zgłoszenie uczestnictwaumowa. Zgoda lekarza i Rodziców. Wzory dokumentów
w biurze. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane od spodu.
MIEJSCE ZAJĘĆ
Warszawa – Zalew Zegrzyński, port jachtowy „Nieporęt“
ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt. Port położony
jest po prawej (wschodniej) stronie ujścia Kanału
Żerańskiego, za mostem na Białobrzegi, jadąc od strony
Żerania.
Gdańsk – Górki Zachodnie.
Pierwszego dnia zajęcia od godz 13.
PORADY NA TEMAT WYBORU KURSU,
INFORMACJE
tel. 501 647 139 (Piotr) piotr@wandrus.com.pl

KOD
WSM 1
WSM 2
WSM 3
WSM 4
WSM 5
WSW 6

TERMIN
20.03-28.03
17.04-25.04
22.05-30.05
19.06-27.06
18.09-26.09
16.10-24.10

DNI ZAJĘĆ
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele
soboty i niedziele

CENA
499,499,499,499,499,499,-

*

CENA KURSU ŻEGLARSKIEGO
jest uzależniona od typu jachtu (do wyboru) i wynosi:
- 460 zł – na jachtach Venus i Mak 707
- 660 zł – na jachtach Sasanka 660 i Tango
Do cen należy doliczyć opłaty wymienione w ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

CENA ZAWIERA
Szkolenie na wybrany stopień według programu PZŻ lub
PZMWiNW. Realizację kursu i programu, w zależności od
warunków pogodowych. Ubezpieczenie NW do kwoty 5000 zł.
Kadrę – wykwalifikowanego instruktora.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Egzamin, patent wg cennika PZŻ, płatne komisji egzaminacyjnej.
Inne ewentualne opłaty w miejscu zajęć – np. za parkowanie
samochodu, nocleg w domkach itp. płatne są na miejscu.
Przy wpłacie II raty za kurs żeglarski należy doliczyć: koszty administracyjne organizatora – 100 zł, oraz opłaty portowe (za jachty) - 100 zł.

Warunki Uczestnictwa
w imprezach organizowanych
przez BT Wandrus w 2010
WARUNKI OGÓLNE:
1. Organizatorem imprez jest Biuro Turystyczne WANDRUS, właściciel: Ireneusz Sadowski.
Spełnia wszystkie wymagania związane z nowymi ustawami i przepisami dotyczącymi turystyki.
Posiada koncesję organizatora turystyki nr 0744, oraz gwarancję ubezpieczeniową firmy AXA.
2. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy-zgłoszenia przez Sprzedającego
(tzn. Organizatora lub Agenta upoważnionego do sprzedaży imprez w oparciu o umowę
agencyjną) i osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, za którą
podpisujący zgłoszenie bierze odpowiedzialność oraz poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości
40% ceny imprezy i uregulowanie pozostałej należności w wyznaczonym terminie. Integralną
częścią Umowy jest Katalog Organizatora dostępny w biurze.
3. Cena imprezy jest wyrażona w PLN lub jest równowartością kwoty podanej w EURO
według kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu dokonania pełnej wpłaty albo dopłaty do
pełnej kwoty.
4. Nie dokonanie wpłaty, niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym
terminie oraz niespełnienie warunków uczestnictwa, warunków podanych indywidualnie przy
każdej imprezie (np. obowiązek pływania wpław na obozie żeglarskim) powoduje skreślenie z
listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika, bez prawa zwrotu wpłaty, tym
samym następuje automatyczne wygaśnięcie umowy. Biuro nie ma obowiązku
zawiadomienia uczestników o rozwiązaniu umowy.
5. Uczestnik ma obowiązek posiadać na imprezie dowody wpłaty (lub ich kopie) oraz umowęzgłoszenia i kartę uczestnika. 6. BT Wandrus zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w
przypadku wzrostu kosztów transportu, podatku i wzrostu kursu walut (przy imprezach
zagranicznych).
REALIZACJA IMPREZY:
7. Podstawowym przedmiotem działalności naszego biura jest realizacja imprez związanych z
turystyką aktywną, obozami wędrownymi. Uczestnicy muszą się nastawić np. na imprezach
żeglarskich - na nie regularne dostawy wyżywienia, które w znacznej części oparte są o
zestawy puszkowo - torebkowo - słoikowe, na ciasnotę, niewygody, wilgoć, konieczność
pracy na jachcie w różnych warunkach atmosferycznych, samodzielne przygotowywanie
posiłków, na imprezach wędrownych - na noclegi nie zawsze w wyznaczonych miejscach.
8. Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest
od pogody, lokalnych przepisów, kondycji uczestników i może ulegać znacznym zmianom i
modyfikacjom oraz ograniczeniom w trakcie trwania imprezy. Zmiany spowodowane w/w oraz
naturalnym zużyciem sprzętu nie stanowią odstąpienia od umowy i uczestnik z tego tytułu nie
może rościć do organizatora pretensji (np. rejs jachtem do Szwecji przeprowadzony zostaje
wzdłuż polskiego wybrzeża). W przypadku konieczności odwołania lub skrócenia imprezy z
powodów niezależnych od organizatora (np. zmiana przepisów, zamknięcie szlaku wodnego,
awaria śluzy lub pochylni) organizator nie jest odpowiedzialny, a tym samym uczestnik nie
może żądać rekompensaty.
9. Podstawowe warunki uczestnictwa to: spełnienie szczegółowych wymagań zawartych w
opisie imprezy, np. umiejętność pływania wpław - rejsy i obozy żeglarskie, itp., podpisanie i
stosowanie się do regulaminu imprezy (na miejscu) oraz innych przepisów obowiązujących w
miejscu imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich
winy (za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie), uczestnik pokrywa
straty w miejscu wyrządzenia szkody. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezach
jest zakaz oddalania się z miejsca obozu i od grupy bez zezwolenia, picia alkoholu, palenia
papierosów i używania środków odurzających. Zakazane jest także przechowywanie tych
środków i produktów. Uczestnicy nie przestrzegający tych ustaleń są usuwani z obozu na
koszt opiekunów. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania kaucji od uczestnika na poczet
ewentualnych zniszczeń (opłata pierwszego dnia obozu ,zwrotna ostatniego dnia obozu) w
wysokości 50 złotych.
REZYGNACJE :
10. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik bez względu na przyczynę, ponosi następujące
koszty: do 21 dni przed imprezą 40% ceny imprezy (jednak nie mniej niż 200 PLN), do 20 lub
mniej dni przed imprezą - przepada całość wpłaty. W przypadku rezygnacji uczestnika lub
braku możliwości wzięcia udziału w imprezie, z przyczyn nie leżących po stronie organizatora,
np. choroby, nieprzybycia na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, odmowy wydania wizy, braku
odpowiednich dokumentów, choroby w trakcie imprezy wymagającej powrotu do domu lub
braku umiejętności wymaganych na imprezie (np. pływania wpław) uczestnikowi nie
przysługuje zwrot wniesionych opłat. Uczestnik może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z
uczestnictwa w imprezie.
11. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeżeli odwołanie imprezy
następuje z winy organizatora lub, gdy uczestnik rezygnuje z imprezy, której cena uległa
podniesieniu powyżej 10% ceny początkowej (katalogowej) z wyłączeniem sytuacji
wymienionej w pkt. 6. Zwrot następuje w terminie do 21 dni od odwołania imprezy. Zmiana
ceny do 10% oraz programu jak w pkt 8 nie jest uważana za odstąpienie od umowy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu: braku odpowiedniej
liczby uczestników lub z przyczyn leżących po stronie kontrahentów.
BAGAŻ:
13. Waga bagażu nie może przekroczyć wagi określonej w regulaminie danego przewoźnika.
Maksymalna ładowność środków transportu jest limitowana prawem transportowym i
obsługa ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego dopuszczalną wagę.
Organizator nie ubezpiecza bagażu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania „regulaminu
dojazdów", który znajduje się w katalogu letnim Wandrusa oraz na stronie internetowej
Wandrusa.
UBEZPIECZENIE:
14. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób
również niepełnoletnich zawartych w umowie w pełni umożliwia udział w imprezie. Uczestnicy
ubezpieczeni są od NW oraz na imprezach zagranicznych dodatkowo od KL. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności z powodu kradzieży (telefony komórkowe, kamery video, aparaty
fotograficzne, itp.) lub utratę czy zniszczenie bagażu (np. z powodu wywrotki kajaka). Uwaga!
Każdy uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się na wyższą kwotę we własnym zakresie oraz
dokonać ubezpieczenia rzeczy osobistych. Uczestnik ma obowiązek zwrotu Umowy Zgłoszenia z podaniem daty urodzenia i adresu zamieszkania. W przypadku braku zwrotu
Umowy uczestnik nie będzie objęty ubezpieczeniem od NW i KL.
REKLAMACJE:
15. Reklamacje należy przedstawić na miejscu trwania imprezy, na piśmie kierownikowi
imprezy i uzyskać jego pisemną opinię, a następnie przesłać bezpośrednio do organizatora
najpóźniej w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy. Odpowiedź na reklamację organizator
przekazuje w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu. Przedmiotem reklamacji nie mogą
być okoliczności wymienione w pkt. 7, 8, 9, 12, 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
16. Organizator wyłącza swoja odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez agentów, akwizytorów lub inne osoby, a odbiegających od postanowień określonych w niniejszych
warunkach uczestnictwa, programie imprezy i szczegółowej ofercie - stanowiących integralną
część umowy-zgłoszenia oraz od pozostałych informacji dotyczących imprez i ich uczestników.
17. Uczestnik wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie i
przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych BT Wandrus.
Opiekun niepełnoletniego Uczestnika lub pełnoletni Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przekazanie Wandrusowi zdjęć wykonanych przez Uczestnika,
b) wykorzystywanie przez Wandrusa zdjęć, o których mowa w punktach a) i c) w celach
marketingowych,
c) publikację swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych przez inne osoby,
które przekazały je Wandrusowi.
Wykorzystywanie zdjęć będzie polegało na ich publikacji w wydawnictwach Wandrusa i
współpracujących z nim biur, ich i Wandrusa stronach internetowych, w katalogach, na
bannerach, plakatach i innych nośnikach reklamowych, bez wynagrodzenia.
18. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy organizator i uczestnik będą starali się
rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania wszelkie spory
rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby organizatora. W sprawach nie
uregulowanych umową ma zastosowanie Ustawa o usługach turystycznych z dnia
29.08.1997 (z późniejszymi zmianami).

Akweny,
po których możesz
żeglować
z Wandrusem

wandrus.com.pl

