Obóz żeglarski w Yacht Clubie Rewa w 2018 roku

Obóz żeglarski
w terminach 08.07-21.07.18 oraz 21.07-03.08.18
dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat
w Yacht Club'ie Rewa
www.ycrewa.pl
Obozy odbywają się w oparciu o bazę klubową, bazę noclegową - komfortowe domki
Baltic Summer z wyposażoną kuchnią oraz pełnym węzłem sanitarnych. Posiłki bedą
serwowane w "Bar u Natalii" w Rewie, oferującą smaczne, domowe posiłki.

Obóz żeglarski w Yacht Clubie Rewa w 2018 roku
Obóz organizowany jest dla maksymalnie 24 osób na turnusie, uczestnicy zostaną
podzieleni na 4 lub 5 osobowe załogi, każdego dnia 1 załoga pełni wachtę (dyżur)
gospodarczą, w zakresie której można wyszczególnić obowiązki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przygotowanie łodzi do żeglowania,
Dbałość o porządek na terenie całego obozu,
Bieżące porządki,
Klarowanie łodzi i przystani po żeglowaniu,
Przygotowanie ogniska (z pomocą instruktora),
Pilnowanie porządku dnia,
Ogłaszania informacji od prowadzącego,
Prowadzenie rozruchu porannego.

Program obozu:
Dzień 1:
Przyjazd uczestników pomiędzy godziną 14:00 a 15:00,
15:00 - 16:00 Spotkanie organizacyjne i oficjalne rozpoczęcie obozu,
16:00 - 17:00 Zakwaterowanie w domkach,
Od 17:00 Harmonogram zgodny z programem dnia.

Dzień 2 - 13:
Program zgodny z rozkładem dnia.

Dzień 14:
Do obiadu pakowanie się oraz prace porządkowe w domkach i na terenie obiektu,
12:00 Oficjalne zakończenie obozu.

*Egzamin na stopień żeglarza jachtowego odbędzie się w terminie zależnym od
warunków pogodowych.
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Dzienny rozkład zajęć:
7:00 Pobudka.
7:10 - 7:30 Rozruch poranny,
7:30 - 8:00 Toaleta poranna,
8:00 Apel poranny,
8:30 - 9:00 Śniadanie,
9:00 - 10:00 "Happy hour" - sprzątanie domków,
10:00 - 13:00 Zajęcia na wodzie,
13:30 - 14:00 Obiad,
14:00 - 15:00 Odpoczynek poobiedni,
15:00 - 17:30 Zajęcia na wodzie,
17:30 - 18:30 Zajęcia ogólnorozwojowe (gry i zabawy ruchowe),
18:30 - 19:00 Kolacja,
19:00 - 20:00 Wykład teoretyczny z zakresu żeglarstwa,
20:10 - 21:20 Zajęcia wychowawcze, muzyka, wspólne śpiewanie, ognisko,
21:20 - 22:00 Toaleta wieczorna,
22:00 - 7:00 Cisza nocna.

* W zależności od warunków atmosferycznych (silny wiatr, burze, ulewy itp.)
zajęcia na wodzie mogą zostać zastąpione pracami bosmańskimi, zajęciami
ogólnorozwojowymi, zajęciami teoretycznymi, grami planszowymi lub innymi
zajęciami interesującymi grupę.

Obóz żeglarski w Yacht Clubie Rewa w 2018 roku

Zaplecze noclegowe i gastronomiczne:
Bazę noclegową (http://www.balticsummer.pl/domki-nad-morzem/) stanowią drewniane
domki piętrowe o powierzchni 60 m2 wraz z tarasem o powierzchni 15m2. Na parterze,
znajduje się salon, w którym znaleźć można 32-calowy telewizor LCD, 2 pufy, stół oraz
rogówka z rozkładanym narożnikiem, obok znajduje się kuchnia wyposażona w lodówkę
z zamrażarką, kuchenkę gazową, mikrofalę, czajnik na wodę, okap, zlewozmywak z
suszarką oraz wszelkie akcesoria kuchenne (sztućce, kubki, talerze, garnki, patelnie,
durszlak). Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową, umywalkę z szafką, lustro i
WC. Na piętrze znajdują się dwie sypialnie z dwoma podwójnymi łóżkami (160 cm
szerokości), 2 szafkami nocnymi, komodą na ubrania, pościelą i roletami na okno.
Na terenie znajduje się także plac zabaw (4 huśtawki, 2 zjeżdżalnie, „małpi gaj”, domek
na drzewie i trampolina) oraz boisko plażowe do gry w piłkę siatkową, na terenie
trawiastym możliwe jest rozstawienie dwóch niewielkich bramek do gry w piłkę nożną.
Na obszarze obozu znajduje się także specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko oraz
duża wiata kinowa, w której można prowadzić wykłady, czy organizować karaoke lub
ostatniego dnia dyskotekę.
Teren jest monitorowany oraz zamykany dwoma automatycznymi bramami, na obiekcie
działa darmowy bezprzewodowy Internet.
W odległości ok. 200 m od obiektu znajduje się plaża oraz sklep spożywczy.
Zaplecze gastronomiczne stanowić będzie „Bar u Natalii”, miejsce, w którym będziemy
jadać śniadania, obiady oraz kolacje. Śniadania są zawsze w formie „szwedzkiego
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stołu”, na którym znajdują się świeże produkty Obiady są zawsze dwudaniowe (zupa i
drugie danie), smaczne i zdrowe, z możliwościami dokładek. Kolacje są różnorodne i
pożywne.

Dlaczego moje dziecko powinno jechać na obóz żeglarski?
Żeglarstwo jest sportem uczącym odpowiedzialności, porządku, sumienności, pracy w
grupie, a także szacunku do sił przyrody. Pozwala zrozumieć charakter wielu zjawisk
meteorologicznych, a także przewidywać pogodę. Dzięki pracy w grupie (załoga na
wodzie), a także wspólnego spędzania czasu nawet najbardziej zamknięte dziecko,
zacznie się otwierać.

Czego nauczy się moje dziecko?
Każdy uczy się w swoim tempie, nic na siłę, sposób nauczania, jak i zakres materiału
będzie dostosowywany do indywidualnych możliwości i chęci uczestnika obozu.
Niemniej jednak każdy uczestnik nauczy się:
•
•
•
•
•

Taklowania / roztaklowywania jachtu,
Rozpoznawania kierunku wiatru i jego siły,
Nazywania kursów żeglugi,
Sterowania jachtem (ostrzenie i odpadanie) ,
Podstawowych węzłów żeglarskich.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość startowania w charakterze załogi na
regatach u boku doświadczonych sterników, dzięki czemu znacznie szybciej
udoskonalą swój warsztat żeglarski.

Jaki jest koszt obozu?
Pełny koszt uczestnictwa dziecka w obozie żeglarskim szkoleniowym wynosi
2200 zł/osobę do 30.04.18r lub 2350zł/osobę od 01.05.18r. Opłata obejmuje
zakwaterowanie, korzystanie ze wszystkich atrakcji dostępnych na terenie obiektu,
wyżywienie, realizację zajęć zgodnie z podanym harmonogramem, starty w regatach w
załodze doświadczonych sterników (ewentualna obecność na motorówce
zabezpieczającej regaty oraz na Komisji Sędziowskiej), korzystanie ze sprzętu
żeglarskiego Yacht Clubu Rewa, opiekę instruktorów oraz ubezpieczenie.
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Co zabrać na obóz?
Rzeczy niezbędne:
• Śpiwór,
• Sztormiak + nieprzemakalne spodnie,
• Czapkę od wiatru i od słońca,
• Koszulę z długim rękawem, lub bluza z kapturem (ochrona przed słońcem),
• Okulary słoneczne,
• Olejek do opalania,
• Przybory toaletowe i kosmetyki,
• Strój kąpielowy,
• Klapki,
• Legitymacja szkolna ,
• Piżama lub dres do spania,
• 2-3 ciepłe swetry (bluzy),
• 2-3 pary spodni,
• Polar lub wind stoper,
• Bielizna,
• Ręczniki,
• Obuwie (trampki, adidasy – obuwie musi być wygodne, na miękkiej gumowej
podeszwie),
• Koszulki z krótkim rękawem,
• Koszulki z długim rękawem,
• Kalosze,
• W przypadku długich włosów opaska/gumka.
Rzeczy opcjonalne:
• Rękawiczki szotowe (ew. rowerowe),
• Poduszka do spania,
• Gitara, śpiewnik,
• Latarka (bardzo wygodne są tzw. czołówki),
• Zeszyt i długopis.

Pogoda niestety nie jest przewidywalna. Warto zatem pamiętać
o suchych i ciepłych ubraniach na pogodę deszczową oraz cienkich i zwiewnych
na upały.

