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TWOJA PIERWSZA
PRZYGODA ¯EGLARSKA
Poznaj Nasze obozy i rejsy ¿eglarskie.
Nauczysz siê ¿eglowaæ, zdobêdziesz nowe doœwiadczenia, poznasz nowych przyjació³.
Bêdzie to dla Ciebie niezapomniana przygoda na ca³e ¿ycie

Jakoœæ
Organizacja obozów i rejsów podlega
nieustannemu monitorowaniu i
doskonaleniu, dziêki czemu nieustannie
mo¿emy podnosiæ poziom naszych
us³ug.

Wyposa¿enie sportowo - rekreacyjne
Coroczne inwestowanie w sprzêt
sportowo-wodniacki przek³ada siê na
dostêpnoœæ sprzêtu dla ka¿dego
uczestnika oraz wysok¹ jakoœæ
prowadzonych zajêæ.

Doœwiadczenie
Proponujemy wy³¹cznie programy
stworzone przez Nas, za które
bierzemy w pe³ni odpowiedzialnoœæ.

Co nas wyró¿nia
Niezapomniana przygoda
Nasze obozy i rejsy pozwalaj¹ prze¿yæ
¿eglarsk¹ przygodê, zarówno
najm³odszym ¿eglarzom, jak równie¿
tym bardziej doœwiadczonym.

Edukacja
Na Naszych obozach i rejsach
uczestnicy, poza zdobywaniem
rzetelnej wiedzy i realnych umiejêtnoœci
- kszta³tuj¹ charakter.

Na terenie obozu jêzykowo - ¿eglarskiego obowi¹zuj¹ ograniczenia w korzystaniu z
telefonów komórkowych i elektroniki. Dzieci bêd¹ mog³y korzystaæ z telefonów w przerwie
po kolacji, do momentu rozpoczêcia zajêæ programowych. Poza wyznaczonym czasem,
telefony bêd¹ deponowane u wychowawcy. Na obozie nie mo¿na korzystaæ z ¿adnego
sprzêtu elektronicznego.

REJSY & OBOZY 2018

WYBIERZ SAM,
GDZIE BÊDZIESZ ¯EGLOWA£
Z przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce ofertê LATO 2018. Dziêki Pañstwa zaufaniu, którym co roku Nas obdarzacie,
ci¹gle siê rozwijaæ, wprowadzaj¹c wiele usprawnieñ programowych i organizacyjnych. Ca³e Nasze zaanga¿owanie i
entuzjazm skupiamy na tworzeniu ciekawych, ambitnych i bezpiecznych programów szkoleniowych dla dzieci i
m³odzie¿y.
Jesteœmy przekonani, ¿e wiêkszoœæ uczestników znajdzie w tym roku coœ interesuj¹cego dla siebie i swoich przyjació³.
Zapraszamy i do zobaczenia!
Iwona i Micha³ Kurzyk

ZALEW
SULEJOWSKI

MAZURY
MAZURY
REJSY NA
TURYSTYCZNIE SZKOLENIOWO ¯AGLOWCU
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SZKOLENIOWY
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Wiek: 7 - 13 lat

Wiek: 12 - 17 lat

Wiek: 14 - 17 lat

Iloœæ dni: 7 lub 11 dni

Iloœæ dni: 7 lub 14 dni

Iloœæ dni: 14 dni

Turnus:

Turnus:

Turnus:

1) 08.07-18.07.2018 (11 dni)
2) 18.07-28.07.2018 (11 dni)

1) 24.06-30.06.2018 (7 dni)
2) 01.07-07.07.2018 (7 dni)

1) 24.06-07.07.2018 (14 dni)

3) 28.07-03.08.2018 (7 dni)

3) 24.06-07.07.2018 (14 dni)

EDUKACJA ¯EGLARSKA
OD JUNIORA DO INSTRUKTORA
Jedn¹ z idei Naszych obozów i rejsów jest nabywanie nowych oraz doskonalenie, tych
ju¿ zdobytych umiejêtnoœci ¿eglarskich. Od pocz¹tku Naszej dzia³alnoœci skupiamy siê na
realizacji programów szkoleniowych, dziêki którym Nasi uczestnicy przechodz¹ œcie¿kê
edukacyjn¹ OD JUNIORA DO INSTRUKTORA. Nasi uczestnicy ju¿ w wieku
7 lat, bior¹c udzia³ w obozach jêzykowo - ¿eglarskich realizuj¹ autorski program
M£ODY ¯EGLARZ. Kolejnym krokiem jest mo¿liwoœæ udzia³u w rejsie turystycznym po
Wielkich Jeziorach Mazurskich, aby potem, w wieku 14 lat odbyæ szkolenie na patent
¿eglarza jachtowego i móc uzyskaæ stopieñ ¿eglarza jachtowego. Nasze Programy i
obozy przygotowuj¹ do bycia ¿eglarzem, a w przysz³oœci wychowawc¹ czy instruktorem.

REJSY & OBOZY 2018

REJSY
NA POGORII

Zapraszamy na rejs
polskim ¿aglowcem
Pogoria, m³odzie¿ w
wieku od 15 lat. Rejsy
odbywaj¹ siê na Morzu
Œródziemnym w ci¹gu
ca³ego roku
kalendarzowego. Wiêcej
informacji na
www.bluebingo.pl

Obóz jêzykowo-¿eglarski

Zalew Sulejowski 2018
7 lub 11 dni

Tylko
¯eglarstwo !
Zalew Sulejowski

ZALEW SULEJOWSKI
OBÓZ JÊZYKOWO - ¯EGLARSKI
Obóz jêzykowo – ¿eglarski organizowany nad Zalewem Sulejowskim to propozycja skierowana do dzieci w wieku
7 - 13 lat, które chcia³yby po³¹czyæ naukê jêzyka angielskiego z ¿eglarsk¹ przygod¹. Celem obozu jest sprawiæ, aby
uczestnicy rozwijali swoj¹ naturaln¹ ciekawoœæ œwiata, motywacjê do nauki jêzyków, jednoczeœnie aktywnie odpoczywali.
W czasie pobytu uczestnicy otrzymaj¹ potê¿n¹ dawkê wiedzy i zabawy. To bêdzie prawdziwa przygoda, po której wróc¹
do domu pe³ni wra¿eñ, lepiej przygotowani do codziennych wyzwañ.

GDZIE MIESZKAMY
INWEST SMARDZEWICE
Smardzewice to niewielka miejscowoœæ w woj. ³ódzkim
po³o¿ona nad malowniczym Zalewem Sulejowskim.
Warunki do aktywnego wypoczynku s¹ tutaj doskona³e.
Nie brakuje szlaków pieszych, rowerowych i
kajakowych. Jednak najwiêkszym skarbem tego miejsca
jest jezioro w samym œrodku Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego.Nasze obozy zadomowi³y siê
w INWEST SMARDZEWICE Oœrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym. Lokalizacja oœrodka jest bardzo
wygodna: 50 m do pla¿y i 50 m do przystani. Do
dyspozycji mamy 2 i 3 osobowe, wygodne pokoje z
³azienkami. A co mo¿na robiæ na terenie oœrodka poza
odpoczynkiem miedzy zajêciami? Mamy do dyspozycji
boisko do pi³ki pla¿owej i pi³ki no¿nej, badminton, tory
³ucznicze, hamaki, miejsce na ogniska i wiele zacisznych
miejsc, gdzie mo¿na mi³o spêdziæ czas z przyjació³mi.

WY¯YWIENIE
Podczas trzech posi³ków w formie szwedzkiego sto³u
serwowana jest pe³na gama ró¿norodnych, kolorowych,
potraw. Kucharze uwzglêdniaj¹ tak¿e dania wymagane
indywidualn¹ diet¹ uczestników, uzgodnione wczeœniej
z rodzicami. W trakcje ca³ego dnia na terenie obozu
znajduj¹ siê wyznaczone miejsca z dostêpn¹ wod¹.

ZASADY ZAKWATEROWANIA
Ch³opców i dziewczêta kwaterujemy osobno. Zazwyczaj
ró¿nicê wiekowe pomiêdzy obozowiczami nie s¹
wiêksze ni¿ dwa lata. Ka¿dy uczestnik ma
wychowawcê, który opiekuje siê nim ca³y dzieñ. Do
dyspozycji oddajemy pokoje 2-3 osobowe. Nie zawsze
warto nalegaæ na wspólne zakwaterowanie rodzeñstwa
czy kolegów, czêsto wspólne mieszkanie wystawiaj¹ na
próbê przyjaŸnie szkolne. Proœbê o wspólne
zakwaterowanie dziecka ze znajomymi nale¿y zg³osiæ do
biura, wype³niaj¹c kartê kwalifikacyjn¹ nie póŸniej ni¿ 2
tygodnie przed rozpoczêciem obozu. Pamiêtajmy
jednak, o tym ¿e zgoda o wspólne mieszkanie dzieci
musi wp³yn¹æ z dwóch stron.

ZALEW SULEJOWSKI, OBÓZ JÊZYKOWO - ¯EGLARSKI 2018

PROGRAM
OBÓZ JÊZYKOWO - ¯EGLARSKI
Program obozu sk³ada siê z dwóch solidnych filarów zajêæ tematycznych. Pierwszy z nich to intensywne szkolenie
¿eglarskie. Zajêcia pod ¿aglami prowadzone s¹ codziennie, uwzglêdniaj¹c wiek uczestnika oraz poziom zaawansowania
uczestnika. Drugi filar zajêæ to letnia szko³a angielskiego, zajêcia dla dzieci prowadzone przez przygotowanych do pracy
z dzieæmi lektorów. To przyjemny program nauczania jêzyka angielskiego, który ³¹czy zabawê z form¹ nauki.
Zajêcia tematyczne:
Zajêcia ¿eglarskie - (codziennie 2 x 1,5 godz.) dzieci
p³ywaj¹ samodzielnie na ¿aglówkach typu Optymist i Topaz
Taz pod nadzorem instruktora oraz na jachtach typu Omega
i Sasanka 660, w za³ogach 5 osobowych + instruktor.
Szkolenie obejmuje naukê: pos³ugiwanie siê sterem, pracy
¿aglami i wykonywanie zwrotów. Jednoczeœnie m³odzi
¿eglarze ucz¹ siê taklowania i klarowania jachtu, kierunków
wiatru oraz prawa drogi.
Zajêcia z jêzyka angielskiego - ( codziennie 4 x 45 minut)
zajêcia odbywaj¹ siê w maksymalnie 10-osobowych
grupach, dostosowanych do wieku i umiejêtnoœci. Celem
programu jest zmniejszenie barier w pos³ugiwaniu siê
jêzykiem angielskim.
Zajêcia uzupe³niaj¹ce: zajêcia z kajaków turystycznych,
wioœlarstwo, zajêcia na torze ³uczniczym, gry i zabawy
rekreacyjne
Zajêcia ogólnoobozowe: to czas wspólnej zabawy
uczestników ze wszystkich grup obozowych. S¹ to turnieje
gier zespo³owych, zawody ³ucznicze, ognisko, dyskoteka, dla
chêtnych - nocleg na jachcie, gra terenowa, regaty
¿eglarskie i wioœlarskie, Bieg Korsarza.

TURNUS

11 dni

1
2

7 dni

08.07.-18.07.2018
18.07.-28.07.2018

TURNUS
3

28.07.-03.08.2018

CENA

ZALICZKA

ROCZNIK

1870 z³

500 z³

2005 - 2011

1870 z³

500 z³

2005 - 2011

CENA
1190 z³

ZALICZKA
500 z³

ROCZNIK
2005 - 2011

Szczegó³y zapisów na stronie www.bluebingo.pl, telefonicznie 663 076 991, 663 567 514 lub w naszym biurze.
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Rejsy ¿eglarskie

Mazury 2018
7 lub 14 dni

Tylko
¯eglarstwo !
Mazury

MAZURY
WÊDRÓWKI MAZURSKIE
Rejs po Mazurach to propozycja aktywnego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y, zarówno dla tych, którzy rozpoczynaj¹
przygodê z ¿eglarstwem, jak i dla doœwiadczonych ¿eglarzy. To zmagania z wiatrem i wod¹ w najczystszej postaci przez
24 godziny na dobê. Nasi uczestnicy otrzymaj¹ potê¿n¹ dawkê wiedzy, umiejêtnoœci i zabawy. To jest prawdziwa
przygoda ¿ycia, po której wróc¹ z ogromnym baga¿em wra¿eñ, lepiej przygotowani do codziennych wyzwañ.

GDZIE MIESZKAMY
JACHTY
Uczestnicy rejsu pùywajà i úpià na jachtach kabinowych
Antila 27 (rocznik 2015-2018) duýe, wygodne jachty o
dùugoúci 27 stóp (8,2 m). Komfortowe, wysokie wnætrze
wyposaýone jest w kambuz, instalacjæ wodnà,
elektrycznà ( gniazda do ùadowania sprzætu), radio oraz
toaletæ chemicznà.

WY¯YWIENIE
Wszystkie posiùki przygotowywane s¹ na jachtach pod
opiek¹ instruktora w kambuzie, co daje poczucie
prawdziwego ¿ycia ¿eglarskiego w zgranej za³odze.
Nasze menu to bogata lista produktów, któr¹ za³ogi
zamawiaj¹ wed³ug potrzeb. Œwie¿e zaopatrzenie
dostarczane jest na obóz. W trakcie rejsu organizowane
s¹ równie¿ ogniska i grille.

ZASADY ZAKWATEROWANIA
Uczestnicy rejsu podzieleni s¹ na 6 osobowe za³ogi plus
sternik. Uczestnicy rejsu p³ywaj¹ i mieszkaj¹ na
jachtach. Za³ogi na jachcie s¹ koedukacyjne, ale zawsze
dobierane parzyœcie ( wszystkie koje na jachcie s¹
podwójne). Ka¿da za³oga rejsu ma swojego sternika,
który pe³ni równie¿ funkcjê wychowawcy, który
opiekujê siê nimi ca³y dzieñ. Uczestnicy zabieraj¹ ze
sob¹ œpiwory.

TRASA REJSU
Nasz rejs bêdzie trwa³ 7 lub 14 dni, zaczynamy i
koñczymy w Wilkasach w porcie jachtowym AZS
Wilkasy. Trasa rejsu zak³ada, p³ywanie na pó³nocy
Mazur czyli po jeziorach: Niegociny, Kisajno, Dargin,
Dobskie, Œwiêcajty, Mamry, jak równie¿ po jeziorach
po³udniowch Mazur tzn: Boczne, Jagodne, Ta³ty,
Miko³ajskie, Œniardwy, Be³dany, Nidzkie.

MAZURY, WÊDRÓWKI MAZURSKIE 2018

PROGRAM
WÊDRÓWKI MAZURSKIE
Po Mazurach bêdziemy p³ywaæ w dwóch grupach – m³odszej i starszej. Za³oga przez ca³y czas rejsu bêdzie mieszka³a ze
swoim sternikiem na jachcie. W czasie rejsu wszyscy dbaj¹ o porz¹dek i wspólnie przygotowuj¹ posi³ki. Trasa rejsu
uzale¿niona jest od pogody, codziennie inny akwen, port, i atrakcje. Bêdziemy p³ywaæ niemal po ca³ych Mazurach.
W trakcie rejsu sternicy bêd¹ prowadziæ szkolenie ¿eglarskie. Ka¿dy z za³ogantów zasi¹dzie za sterem, bêdzie
szotmenem, poprowadzi jacht „na silniku” i pod ¿aglami.
Zajêcia tematyczne: poznamy budowê jachtu ¿aglowego,
locjê œródl¹dow¹, zapoznamy za³ogê z prawem drogi i
podstawowymi przepisami regatowymi. Nauczymy siê
obs³ugiwaæ urz¹dzenia pok³adowe, sterowaæ jachtem
(zmiana kursu, zwrot przez sztag i przez rufê, praca
¿aglami, nauka bezpiecznego p³ywania) oraz wykonywaæ
manewry portowe (podejœcia do brzegu i odejœcie od niego
„na silniku”, praca cumami i na kotwicy). Wieczory równie¿
poœwiêcimy na utrwalenie wiedzy teoretycznej potrzebnej
do ¿eglowania.

Zajêcia uzupe³niaj¹ce: gry zespoùowe, gry i zabawy
ruchowe na œwie¿ym powietrzu, zajêcia z map¹, ogniska i
œpiewanie szant, gry planszowe w czasie niepogody,
Regaty ¯eglarskie, podczas których trzeba bêdzie
wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ poruszania siê jachtem,
nawigowania i wiedz¹. Podczas rejsu planowane s¹
równie¿, DO WYBORU: odwiedziny parku wodnego
Tropicana w hotelu “Go³êbiewski” lub najwiêkszego parku
linowego na Mazurach “Wiewióra”

TERMIN

7 dni

ZALICZKA

ROCZNIK

grupa m³odsza

24.06-30.06.2018

1050 z³

500 z³

2006 - 2004

01.07-07.07.2018

1050 z³

500 z³

2006 - 2004

grupa starsza

24.06-30.06.2018
01.07-07.07.2018

1050 z³

500 z³

2003 - 2001

1050 z³

500 z³

2003 - 2001

TERMIN

14 dni

CENA

grupa m³odsza
grupa starsza

24.06.-07.07.2018
24.06.-07.07.2018

CENA

ZALICZKA

ROCZNIK

1950 z³

500 z³

2006 - 2004

1950 z³

500 z³

2003 - 2001

Szczegó³y zapisów na stronie www.bluebingo.pl, telefonicznie 663 076 991, 663 567 514 lub w naszym biurze.

MAZURY, WÊDRÓWKI MAZURSKIE 2018

MAZURY, REJS SZKOLENIOWY
NA PATENT ¯EGLARZA JACHTOWEGO
Rejs przeznaczony jest dla m³odzie¿y w wieku 14 – 17 lat. Od Naszych uczestników wymagamy pe³nego zaanga¿owania,
potrzebnego podczas szkolenia oraz zdania egzaminu i otrzymania patentu. Nasi uczestnicy otrzymaj¹ potê¿n¹ dawkê
po¿ytecznej wiedzy, umiejêtnoœci i zabawy. To codzienne zmagania z wiatrem i wod¹ w najczystszej postaci przez 24
godziny na dobê. Zdobyte uprawnienia pozwalaj¹ samodzielnie prowadziæ jacht po wodach œródl¹dowych, a tak¿e
otwieraj¹ drogê do wspania³ych i dalekich rejsów morskich.

GDZIE MIESZKAMY
JACHTY
Uczestnicy rejsu pùywajà i úpià na jachtach kabinowych
klasy 24 - 26 stóp ( Maxus 24, Maxus 26, Twister 780,
Antila 26). Kaýdy jacht wyposaýony jest w kambuz,
instalacjæ wodnà, elektrycznà ( gniazda do ùadowania
sprzætu), radio oraz toaletæ chemicznà.

WY¯YWIENIE
Wszystkie posiùki przygotowywane s¹ na jachtach pod
opiek¹ instruktora w kambuzie, co daje poczucie
prawdziwego ¿ycia ¿eglarskiego w zgranej za³odze.
Nasze menu to bogata lista produktów, któr¹ za³ogi
otrzymuj¹ wed³ug potrzeb. Œwie¿e zaopatrzenie
dostarczane jest na obóz. W trakcie rejsu organizowane
s¹ równie¿ ogniska i grille.

ZASADY ZAKWATEROWANIA
Uczestnicy rejsu podzieleni s¹ na 6 osobowe za³ogi plus
sternik. Uczestnicy rejsu p³ywaj¹ i mieszkaj¹ na
jachtach. Za³ogi na jachcie s¹ koedukacyjne ale zawsze
dobierane parzyœcie ( wszystkie koje na jachcie s¹
podwójne). Ka¿da za³oga rejsu ma swojego sternika,
który pe³ni równie¿ funkcjê wychowawcy i opiekuje siê
nimi ca³y dzieñ. Uczestnicy zabieraj¹ ze sob¹ œpiwory.

TRASA REJSU
Nasz rejs szkoleniowy trwa 14 dni - zaczynamy i
koñczymy w Wilkasach w porcie jachtowym AZS
Wilkasy. Poùowê turnusu spêdzimy w jednym porcie,
aby jak najefektywniej wykorzystaæ czas na szkolenie
techniczne. Wówczas zajêcia praktyczne odbywaæ siê
bêd¹ w dwóch blokach: 3 godziny przed obiadem i 3
godziny po obiedzie. Ca³oœæ szkolenia zakoñczy siê
egzaminem przed komisj¹ egzaminacyjn¹.

MAZURY, REJS SZKOLENIOWY NA PATENT ZEGLARZA JACHTOWEGO 2018

PROGRAM, REJS SZKOLENIOWY
NA PATENT ¯EGLARZA JACHTOWEGO
Rejs szkoleniowy po Mazurach to propozycja aktywnego wypoczynku dla mlodzie¿y, która pragnie zdobyæ uprawnienia
do samodzielnego prowadzenia jachtu. Za³oga przez ca³y czas rejsu bêdzie mieszka³a ze swoim sternikiem na jachcie. W
czasie rejsu wszyscy dbaj¹ o porz¹dek i wspólnie przygotowuj¹ posi³ki. Trasa rejsu uzale¿niona jest od pogody,
codziennie inny akwen, port i atrakcje. W trakcie rejsu sternicy prowadz¹ szkolenie ¿eglarskie przygotowuj¹ce do
zdobycia uprawnieñ ¿eglarza jachtowego.

Zajêcia tematyczne: Podczas szkolenia na patent ýeglarza
jachtowego instruktorzy pomagaj¹ zdobyæ wiedzê, z takich
tematów ¿eglarskich, jak: ratownictwo i bezpieczeñstwo,
przepisy, budowa jachtu, locja œródl¹dowa i meteorologia,
oraz z etykiet¹ ¿eglarsk¹. Szkolenie praktyczne obejmuje
min. naukê zwrotu przez sztag i rufê, manewry portowe:
podejœcie i odejœcie od kei, cz³owiek za burt¹ oraz
manewrowanie jachtem na silniku zaburtowym. Szkolenie
jest prowadzone wed³ug wymagañ egzaminacyjnych
okreœlonych przez aktualne Rozporz¹dzenie Ministra
Sportu i Turystyki i zakoñczone jest egzaminem na patent
¿eglarza jachtowego.
Zajêcia uzupe³niaj¹ce: w czasie wolnym od nauki
uczestnicy szkolenia bêd¹ uczestniczyli w zajêciach tj. gry
zespoùowe, ogniska i œpiewanie szant, wizyta w parku
wodnym, gry planszowe w czasie niepogody, regaty
¯eglarskie.

14 dni

TERMIN
1.

24.06.-07.07.2018

CENA

ZALICZKA

1950 z³

500 z³

ROCZNIK
2004 - 2001

Szczegó³y zapisów na stronie www.bluebingo.pl, telefonicznie 663 076 991, 663 567 514 lub w naszym biurze.

Koszty dodatkowe: op³ata za egzamin na patent ¿eglarza jachtowego - 125 z³
Warunkiem uzyskania patentu ¿eglarza jachtowego jest:
?
ukoñczenie 14. roku ¿ycia,
?
zdanie egzaminu na stopieñ ¿eglarza jachtowego.

MAZURY, REJS SZKOLENIOWY NA PATENT ZEGLARZA JACHTOWEGO 2018

KONTAKT
Tomaszowski Klub ¯eglarski
Ul.Przeskok 3
97-200 Tomaszów Maz.
tel: 663 567 514, 663 076 991
biuro@bluebingo.pl

Kierownik obozów i rejsów: Iwona Kurzyk - 663 076 991
Organizacja szkolenia: Micha³ Kurzyk - 663 567 514

Szczegó³y zapisów na stronie www.bluebingo.pl, telefonicznie 663 076 991, 663 567 514 lub w naszym biurze.

