
   Cena skierowania:  2.490 zł 
       

          KOSZT SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO W CENIE OBOZU !           
             Cena zawiera opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

      i Turystyczny Fundusz Pomocowy 

              

 

 

                                              
 

                                                                   
 

                                                                    Wiek uczestników:   12 – 17 lat 
           NIESULICE:  miejscowość letniskowa 40 km od Zielonej Góry, 13 km od Świebodzina, otoczona sosnowymi 
              lasami, malowniczo położone jezioro Niesłysz (pow. 550ha), woda I kl. czystości, pizzerie, lodziarnie. 
 
 

I. 06 – 18.07        II. 18 – 30.07        III. 30.07 – 11.08. 2023r. 
   
 

           NAUKA   ŻEGLOWANIA  OD  PODSTAW   
                      pierwszy krok  w żeglarstwo 
        SZKOLENIENIE  PRAKTYCZNE  NA  JACHTACH  ŻAGLOWYCH 
               ( bez konieczności zdawania egzaminu  na patent )   
 

     DLA  POSIADACZY  PATENTU –  utrwalanie praktyki żeglarskiej  
         SAMODZIELNA  ŻEGLUGA POD NADZOREM ( w wachcie)   
          Rejs po jeziorze z instruktorem + 1 nocleg na jachcie  
          (zabieramy śpiwór do spania na rejs + mały jasiek) 
       

    MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NA STOPIEŃ  
         STERNIKA MOTOROWODNEGO  
         ( dla chętnych dodatkowo płatne 700zł  - uprawnienia  
            państwowe min. 5 osób w turnusie) 

         Warunek - ukończone 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu) 
 

    FAKULTATYWENA WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZIELONEJ GÓRY – Aquapark „Wodny Świat”  
         dodatkowo płatne na miejscu 70 zł - w cenie transport autokarem oraz bilet do Aquaparku na 2 godziny, min. 25 jadących 
           (chłopcy muszą mieć przylegające kąpielówki i wszyscy klapki i ręczniki kąpielowe) ) 
 

Ponadto w programie:  prace bosmańskie - węzły, nauka wiosłowania na szalupie, tradycje żeglarskie, marynistyka, 
rozgrywki sportowe, siatkówka, mini piłka nożna, ping pong, kometka, baloniada,  rejs rowerami wodnymi, dyskoteki, 
plażowanie, kąpiele, ognisko, nauka szant i piosenek żeglarskich, kino „Pod Gwiazdami”, Pirat Party, karaoke grupowe 
zabawy z deska na płytkiej wodzie, mini wodna piłka nożna, planszówki - Hexa,  nauka wiosłowania, koło i  rzutka 
ratownicza,  bezpieczny pobyt  nad wodą, podchody, piesze wycieczki do ciekawych miejsc, konkurs cieśli okrętowego, 
gra  w statki.  Budowa eco - tratwy – mała stocznia. 

Zakwaterowanie: O.W. „IRENA” położony bezpośrednio nad jeziorem, budynek murowany pokoje 3 - 6 osobowe 
 z WC i umywalkami, prysznice obok na korytarzu, stołówka, świetlica, tereny rekreacyjne, port jachtowy. 
Wyżywienie:  3 x dziennie + podwieczorek  (od kolacji pierwszego dnia do obiadu w dniu wyjazdu) 

  obiady porcjowane, śniadania i kolacje - bufet szwedzki  na stołówce ośrodka,  
Kadra:  pedagogiczna, medyczna,  żeglarska 
Transport - autokar. Można wsiadać po trasie we :  Wrocławiu,  Legnicy,  Lubinie,  Zielonej Górze 
Ubezpieczenie: NNW do 10.000,- zł (PZU). 
Kadra i obozy rejestrowane w Kuratorium Oświaty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

Jezioro  Niesłysz   
pow. 550 ha  

40 km od  

Z ielonej  Góry  
 



OBÓZ ŻEGLARSKI NIESULICE   2023 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na obóz zabieramy ze sobą:   aktualną legitymację szkolną, notatnik, długopis, latarkę, ubranie żeglarskie  –  może  klasyczny 

 sztormiak lub zwykła kurtka turystyczna od wiatru i  deszczu,  ubranie i obuwie sportowe na miękkiej podeszwie, czapkę z  
daszkiem od słońca, rękawiczki żeglarskie, kremy z filtrem UV + okulary p. słoneczne, obowiązkowo zabieramy gumowe  
butki do kąpieli w wodzie !  ( takie jak do Chorwacji lub Egiptu  - skaleczenie stopy o  kamień czy muszlę będzie skutkowało ograniczeniem 

udziału w kąpielach, plażowaniu i szkoleniu żeglarskim ! )  ulubione  instrumenty ( np. gitara), nagrania , śpiewniki,   -  poradnik obozowy 

                                         DLA  POCZĄTKUJĄCYCH – pierwsze praktyczne kroki w żeglarstwo.    
                       „PATENCIARZE” – utrwalamy umiejętności i wiedzę żeglarską i za kilka latek do Kadry   !                                                                                                                                                                 
 

                              ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ  ODBYCIA  KURSU  NA  STOPIEŃ  STERNIKA  MOTOROWODNEGO 
Wymagania: skończone 14 lat, ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu na Patent Sternika Motorowodnego 
Uprawnienia: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz po wodach morskich wewnętrznych 
(w strefie do 2 mil morskich) jachtem do 12m długości kadłuba w porze dziennej.  Osoby do 16 roku życia mogą realizować 
uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60KW (ok. 80KM) 
              Koszty szkolenie płatny dodatkowo 700zł  (wpłata na konto „Oświata Wrocław”)   
            - koszt egzaminu uczniowie - 125zł (wpłata na konto Lubuskiego Związku Żeglarskiego) 

            - koszt wyrobienia patentu uczniowie - 25zł (wpłata na konto Polskiego Związku Motorowodnego)   

             Zalecany podręcznik: Piotr Lewandowski „STERNIK MOTOROWODNY”  Minimalna liczba zdających  w turnusie: 5 osoby.   

             Dodatkowe informacje: tel. 601 641 523 w godz. 10.00 – 17.00 
       Uwaga !   
-  leki do leczenia przewlekłego  do wydawania przez  pielęgniarkę lub wychowawcę muszą być w oryginalnych  opakowaniach  podpisane 
    imieniem i nazwiskiem z czytelnym opisem dawkowania sporządzonym przez lekarza lub rodziców. Należy je wręczyć wychowawcy 
    przy  autokarze.  
–  brak odpowiedniego wyposażenia  lub unikanie jego stosowania spowoduje odsunięcie od zajęć ( kwestia bezpieczeństwa) 

-  w czasie działań porządkowych, klarowania jachtów, zajęć szkoleniowych, zbiórek,  posiłków na stołówce , ciszy nocnej oraz  na wezwanie 

    wychowawców, Uczestnik  nie  może  korzystać z telefonu komórkowego.    Korzystanie z telefonu  komórkowego dozwolone jest  
    tylko w  czasie wolnym lub za zgodą wychowawcy / instruktora.   Nie stosowanie się  uczestnika do wyżej  wymienionej zasady będzie 
    skutkowało otrzymaniem nagany i w  przypadku  powtórnego  łamania przepisu  wezwaniem   Rodziców lub  Prawnych  Opiekunów do  
     odebrania uczestnika z obozu  bez  możliwości zwrotu kwoty za skierowanie  ( wymogi  dot. bezpieczeństwa)  
-  zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  przypominamy o zakazie w stosunku do osób trzecich -  wykonywania materiałów  fotograficznych, 
    filmowych i dźwiękowych bez uzyskania ich zgody 
-  B.P. Oświata Wrocław nie bierze odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie  drogocennych przedmiotów  ( smartfony,  telefony, biżuteria,  
    urządzenia elektroniczne, słuchawki, powerbanki, itp.) przywiezionych przez uczestnika  ( specyfika grupowego zakwaterowania )  

-  zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie praktyczne na wodzie, bez względu na pogodę jest realizowane w kamizelkach 
   ratunkowych, obowiązuje etykieta i dyscyplina pokładowa.  
-  koszty leków specjalistycznych, antybiotyków, witamin itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie 
           PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU  W IIMPREZIE 
                                                        TURYSTYCZNEJ  LUB WCZEŚNIEJSZEGOA WYJAZDU Z POWODÓW LOSOWYCH 
 
 

TRANSPORT:  wyjazd autokarem pierwszego a powrót ostatniego dnia turnusu.   
Zbiórka:  Wrocław ul. Petrusewicza  godz. 09.15 /  Legnica ul. Nowodworska „LOTOS” ok. godz. 10.30/  
Lubin PKS stadion ok. godz. 11.15/ Zielona Góra  ul. Sulechowska „ORLEN”  godz. ok. 13.15/ Niesulice   ok. godz. 14.00 
 

Powrót:  Zielona Góra ok. godz. 16.00/ Lubin ok. godz. 18.00/ Legnica ok. godz. 18.30/ Wrocław  ok. godz.  20.00 
 

 
 
 
 
  

 
                          
 
 
 

 


