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01-11.08.2022dla dzieci 7-13 lat

TARNOBRZEG



OBÓZ LETNI 
KRAKOWSKIEJ AKADEMII OPTYMISTA! 

Obozy Krakowskiej Akademii Żeglarskiej to idealny sposób na rozpoczęcie żeglarskiej 
przygody!

Celem obozu jest przede wszystkim doskonała zabawa i nauka żeglowania na jachtach 
klasy Optimist – bezpiecznych i doskonałych do stawiania pierwszych samodzielnych 
kroków na wodzie (Optimist jest najpopularniejszą na świecie klasą regatową dla 
dzieci). 

Bezpieczeństwo podczas zajęć zapewniają wykwalifikowani trenerzy na 
motorówkach, a pływanie odbywa się w kamizelkach asekuracyjnych. 

W programie nie zabraknie również rozgrywek sportowych, zajęć integracyjnych, a na 
zakończenie obozu odbędą się Regaty.

Podczas zajęć dzieci poznają kluczowe umiejętności żeglarskie i zdobędą 
przygotowanie do dalszego rozwoju, a być może rozpoczęcia treningów klubowych.
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PROGRAM
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PROGRAM REKREACYJNO – SPORTOWY

OBÓZ ŻEGLARSKI - Tarnobrzeg
• ok. 30 godziny nauki żeglowania na Optimistach
• Zabawa w parku linowym
• Wodny plac zabaw
• Olimpiada sportowa
• Grill z szantowaniem
• Wieczór kinowy
• Poszukiwanie skarbów
• Odrobina plażowania ;)
• Gry i zabawy na powietrzu
• Mini regaty na koniec turnusu
• Chrzest żeglarski oraz patent małego żeglarza 



KADRA
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KADRA

Nasza kadra, trenerzy i opiekunowie grup są wyspecjalizowani           
w szkoleniu dzieci i młodzieży. 

Posiadają świetne przygotowanie pedagogiczne i mogą poszczycić 
się wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą – tą mniejszą i większą. 
Zapewniamy opiekę instruktorów żeglarstwa, pedagogów                    
i animatorów z dużym doświadczeniem i wieloma pomysłami na 
ciekawe przeżycie wakacji. 

Zapewnimy dzieciom czas spędzony aktywnie, zdrowo                            
i w ruchu.  

Z nami dzieci mają szansę poznać smak prawdziwej               
żeglarskiej przygody.



ZAKWATEROWANIE
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ZAKWATEROWANIE

MARINA Tarnobrzeg, ul. Żeglarska 2, 39-400 Tarnobrzeg

Jezioro Tarnobrzeskie - jedno z najczystszych jezior w kraju (90% 
wpuszczonej wody ma I klasę czystości), z niebywale przejrzystą wodą.
Miejsce akcji międzynarodowych zawodów wakeboardowych, 
ogólnopolskich windsurfingowych, kitesurfingowych i regat żeglarskich.

POKOJE wieloosobowe (4-5-6-8)

WYŻYWIENIE

3 POSIŁKI DZIENNIE:
• śniadania i kolacje w formie „bufetu szwedzkiego” 



GALERIA
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POKOJE
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INFORMACJE DODATKOWE
CO SPAKOWAĆ
• DOBRY HUMOR!
• coś do spania (dres, piżama),
• kilka ciepłych rzeczy (swetry, polar, spodnie),
• czapka na słońce, czapka ciepła lub komin,
• coś na deszczową pogodę,
• przybory toaletowe, ręczniki,
• krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne
• wygodne obuwie (trampki, klapki),
• ubranie na upały (lekkie, przewiewne, szybkoschnące).

Dokumenty:
legitymacja szkolna.
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RELACJE Z KOLONII

Podczas turnusu będą prowadzone relacje na Facebooku 
z wydarzeń, treningów i pozostałych zajęć. 

Kadra wybiera najciekawsze zdjęcia i publikuje je w grupie założonej 
tylko dla rodziców. 
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CENA
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TURNUS: 01-11.08.2022

CENA
1950 zł / dojazd własny
2040 zł / z transportem w jedną stronę (autokar lub bus - w zależności od ilości os.)
2130 zł / z transportem w obie strony (autokar lub bus - w zależności od ilości os.)

TRANSPORT
90 zł / os / Kraków – Tarnobrzeg
90 zł / os / Tarnobrzeg – Kraków 



FORMALNOŚCI
JAK ZAREZERWOWAĆ OBÓZ

ONLINE
Aby rozpocząć proces rezerwacji, po prostu kliknij przycisk REZERWUJ, przejdziesz do naszej 
platformy rezerwacyjnej, która zawiera także dostęp do lekcji (krótkich filmów i materiałów dla 
dzieci, które warto obejrzeć przed wyjazdem). 

Opłata za rezerwację wynosi 300 zł. Pozostałą część opłaty za turnus prosimy o zrealizowanie 
najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, o czym przypomnimy się mailowo. !4 dni przed 
rozpoczęciem turnusu prosimy także o wypełnienie karty uczestnika informującej nas o stanie 
zdrowia dziecka, alergiach, dietach i wszystkich ważnych informacjach, które pomagają nam się 
dobrze zająć wasza pociechą.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz regulaminem. Rezerwacji miejsca wiąże 
się z akceptacją warunków uczestnictwa oraz regulaminem obozu.

>> WARUNKI UCZESTNICTWA
>> REGULAMIN
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https://online.hornkrakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/WARUNKIuczestnictwa_oboz_2022-1.pdf
https://online.hornkrakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/REGULAMIN_oboz_2022.pdf

