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PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE Z YKP GDYNIA 2019 

 

Zapraszamy na niezapomnianą, aktywną półkolonię z mnóstwem żeglarskich zabaw i 

przygód. Po raz kolejny Yacht Klub Polski Gdynia przygotował ofertę dla dzieci między 6  a 

12 rokiem życia, które pozostają lub wypoczywają w Trójmieście. Oferta skierowana jest do 

dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem oraz tych, które żeglują już w 

stopniu podstawowym. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej tak, aby jak najbardziej 

zainteresować dzieci żeglarstwem.  

Zapewniamy: 

 jachty typu Optymis i Omega,  

 kamizelki ratunkowe, 

 zabezpieczenie na wodzie w postaci motorówki, 

 drugie śniadanie oraz napoje, 

 ciepły posiłek każdego dnia, 

 opiekę doświadczonych instruktorów 

 a przede wszystkim dobrą zabawę.    

Program:  

 nauka sterowania, praca wiosełkiem, 

 poznanie budowy łódki, 

 nauka żeglowania na lądzie, na sucho  

 nauka żeglowania na wodzie,  

 rozpoznanie kierunku wiatru, 

  poznanie kursów względem wiatru, 

  przygotowanie jachtu do wypłynięcia, 

 podstawy przepisów regatowych, 

 klar jachtu po żeglowaniu, 
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 doskonalenie poznanych elementów żeglowania - trzymanie kursu, zwroty,  

 poznanie nowych elementów żeglowania: taktyka regatowa, balastowanie. 

Wyprawka uczestnika półkolonii: 

 strój kąpielowy, 

 ręcznik, 

 krem z filtrem, 

 okulary przeciwsłoneczne, 

 czapka z daszkiem, 

 strój dostosowany do warunków pogodowych, 

 zestaw odzieży na zmianę. 

Harmonogram zajęć: 

Harmonogram uzależniony będzie od warunków pogodowych. 

9.30- 10.00 - gry i zabawy świetlicowe oraz na świeżym powietrzu 

10:00 – 10.30 –drugie śniadanie, 

10.30- 11.00 – przygotowanie sprzętu, przygotowanie do zejścia na wodę, 

11.00 – 14.00 – zajęcia programowe na wodzie, 

14.00 – 14.30 – obiad,  

14.30 – 15.00 – odpoczynek,(zabawy stacjonarna, pokazy multimedialne), 

15.00 – 16.30 – zajęcia teoretyczne, gry i zabawy świetlicowe oraz na świeżym powietrzu,  

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć programowych w przypadku 

niesprzyjających warunków pogodowych. 

Miejsce półkolonii: Yacht Klub Polski Gdynia - Aleja Jana Pawła II, 11  

Cena:  650zł / 5 dni   

Cena obejmuje: 

 NNW ubezpieczenie uczestników półkolonii, 

 ciepły posiłek raz dziennie,  

 drugie śniadanie (drożdżówki, owoce), 

 woda przez cały dzień do dyspozycji dzieci, 

 opiekę wykwalifikowanej kadry, 
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 medale i dyplomy pamiątkowe, 

 zajęcia programowe. 

Terminy: 

 od 24 do 28 czerwiec (poniedziałek – piątek)  

 od 01 do 05 lipiec (poniedziałek – piątek)  

 od 05 do 09 sierpień (poniedziałek – piątek)   

 od 17 do 24 sierpnia obóz żeglarski Charzykowy (sobota – sobota)  

Warunkiem zapisu na półkolonie jest wpłata wcześniejszej zaliczki – 150 zł.  

Numer konta: 

57 1090 1102 0000 0000 1016 8072 

MAGIC SAILING PAWEŁ NOWAKOWSKI  

UL.PIOTRKOWSKA 21/2 

81-502  GDYNIA  

W TYTULE: PÓŁKOLONIE –TERMIN/ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  

Przykładowo: PÓŁKOLONIE – 6-10.07 / ZUZIA NOWAKOWSKA  

PRZED WPŁATĄ ZALICZKI PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ CZY SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA. 

RESZTĘ NALEŻNOŚCI NALEŻY PRZYNIEŚC W DNIU ROZPOCZĘCIA PÓŁKOLONII.  

W PRZYPADKU WYSTAWIENIA FAKTURY PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZĄ INFORMACJĘ 

KONTAKT: 

MARTYNA GOSZCZYŃSKA 

TEL:535-953-009 

martyna.ykp.gdynia@gmail.com  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!! 

mailto:martyna.ykp.gdynia@gmail.com

