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Kolonia żeglarsko-paintballowa Wakacje Pirata 2019

MIEJSCE:
Mazury - Węgorzewo

WIEK:
10 - 14

WYŻYWIENIE:
pełne

ZAKWATEROWANIE:
domki

CZAS TRWANIA:
7 lub 14 dni

Dostępne terminy

Od: Do: Dni: Cena:

2019-06-23 2019-07-06 14 2095 zł
1895 zł Rezerwuj  

2019-07-07 2019-07-20 14 2095 zł
1895 zł Rezerwuj  

2019-07-21 2019-08-03 14 2095 zł
1895 zł Rezerwuj  

2019-08-04 2019-08-17 14 2095 zł
1895 zł Rezerwuj  
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2019-08-18 2019-08-31 14 1995 zł
1795 zł Rezerwuj  

2019-08-18 2019-08-24 7 1095 zł
995 zł Rezerwuj  

2019-08-25 2019-08-31 7 1095 zł
995 zł Rezerwuj  

 Opis oferty + Mapa
Chcesz przeżyć przygodę żeglarską i spróbować swoich sił w rozgrywkach paintballowych?
Zapraszamy do Węgorzewa. Z nami poznasz podstawy żeglowania, dowiesz się,  jak pracować w
grupie i stworzyć zgraną żeglarską załogę oraz przeżyjesz pełne emocji chwile podczas bitwy na kulki.

Terminarz/Cennik
Termin Liczba

dni Cena

23.06-06.07.2019 14 2095
07.07-20.07.2019 14 2095
21.07-03.08.2019 14 2095
04.08-17.08.2019 14 2095
18.08-31.08.2019 14 1995
18.08-24.08.2019 7* 1095
25.08-31.08.2019 7* 1095

* w terminach 7 dniowych program będzie realizowany w ograniczonym zakresie

Uczestnicy

Nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy żeglarskiej. Jedynym wymaganiem jest ukończenie 10
roku życia i  podstawowa samodzielność. Podział na koedukacyjne załogi następuje według wieku
uczestników. Nie ma żadnych szczególnych wymogów dotyczących zdrowia i kondycji.

Zakwaterowanie
Ośrodek szkoleniowy „Róża Wiatrów”, ul. Wodociągowa 1, 11-600 Węgorzewo.
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel) na terenie ośrodka.
Łazienki w pawilonie sanitarnym.



Kadra
Pedagogiczna i żeglarska.

Wyżywienie

W  stołówce  ośrodka  (śniadanie,  obiad,  kolacja).  Podczas  całodniowych  zajęć  uczestnicy  jedzą
śniadanie i obiadokolację w stołówce ośrodka oraz otrzymują prowiant na czas zajęć.
Indywidualne diety dostępne za dopłatą: wegetariańska 90 zł,  bezglutenowa 90 zł (na turnusach
tygodniowych – 45 zł).

Dojazd
We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z pilotem organizatora za dodatkową opłatą. Dojazd
realizowany przy minimum 6 osobach w danym terminie z danej miejscowości.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, program, opiekę kadry, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opcji dodatkowych, diet.

Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10 000 złotych (NNW). Róża Wiatrów posiada również
ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  organizatora  turystyki.  Każdy  uczestnik  może  wykupić
dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w cenie 59 zł.
Rezerwuj! Do góry!

 Program

Żeglarstwo

Codzienne żeglowanie na jachtach otwarto pokładowych lub kabinowych. Program realizowany jest z
podziałem na grupy – część osób żegluje, część uczestniczy w innych zajęciach. Uczestnicy zdobędą

https://www.roza.pl/javascript:scroll(0,1025);
https://www.roza.pl/javascript:scroll(0,0);


wiedzę  na  temat:  sprzętu  ratowniczego,  reguł  bezpieczeństwa  na  wodzie,  wiązania  węzłów,
sterowania  jachtem  oraz  prawidłowej  pracy  żaglami.  Instruktorzy  przeprowadzą  także  zajęcia
teoretyczne z budowy jachtu,  kursu jachtu względem wiatru,  etykiety żeglarskiej,  podstawowych
pojęć żeglarskich – a wszystko to w formie gier i zabaw. Ponadto, wyruszymy na całodzienny spływ
wiosłowo-żaglowy do bunkrów hitlerowskich w Mamerkach.

Paintball
Zabawa  dla  prawdziwych  fanów  adrenaliny.  Jest  to  zespołowa  gra  wymagająca  myślenia
strategicznego i zapewniająca dużo zdrowego ruchu, nie zaś prosta agresywna „strzelanka”. Przed
rozpoczęciem  przejdziemy  wstępne  szkolenie  z  zasad  bezpieczeństwa,  obsługi  sprzętu  i
podstawowych strategii. Zajęcia odbywają się na ogrodzonym polu do paintballa, na terenie ośrodka.
Będziemy grali nie tylko według znanych scenariuszy, ale też spróbujemy całkiem nowych rozwiązań.
Każdy uczestnik otrzymuje na czas kolonii odzież ochronną, marker, maskę i 800 kulek. Podczas zajęć
zawsze obecny jest instruktor.

Strzelectwo
Na specjalnie dla Was przygotowanej strzelnicy będziecie strzelać z różnych typów wiatrówek, łuków i
proc. Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. Zajęcia zakończymy zawodami strzeleckimi.

Survival
Czyli  sztuka  przetrwania  i  orienteering  w  najlepszym  wydaniu!  W  leśnych  ostępach  bezludnej
mazurskiej puszczy rozbijemy na cały dzień obóz. Zbudujemy szałas, rozpalimy ognisko bez użycia
zapałek, Nauczymy się korzystać z mapy i kompasu. Poznamy tajniki maskowania w terenie. Dowiemy
się  jak  przetrwać  w  niesprzyjających  sytuacjach.  Po  zachodzie  słońca,  w  czasie  fabularnej  gry
terenowej sprawdzimy zdobyte w ciągu dnia umiejętności.

Program rekreacyjno-sportowy
Zajęcia w pracowni garncarskiej (uczestnicy zabierają swoje prace do domu), wycieczki piesze do
Węgorzewa  oraz  na  zabytkowy  cmentarz  z  okresu  I  wojny  światowej,  spacery  po  okolicy,  gry
terenowe, rozgrywki sportowe (gry indywidualne oraz grupowe), konkursy plastyczne o tematyce
żeglarskiej, chrzest żeglarski, ogniska z kiełbaskami.

Dwie wycieczki autokarowe
Mikołajki – zwiedzanie wioski żeglarskiej i starego miasta, wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w
Kadzidłowie oraz w Parku Wodnym „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski.
Wilczy Szaniec – zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w Gierłoży, Kętrzyn, Sanktuarium w
Świętej Lipce.

Program może ulec zmianie w związku z pogodą. Dotyczy to w szczególności programu
realizowanego na wodzie.

Opcje dodatkowe



Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną (SK) – Mazury to nie tylko jeziora, ale także piękne,
malownicze rzeki. Jedną z najciekawszych i mało uczęszczanych jest Sapina. Jej szlak jest na tyle
krótki, że doskonale nadaje się na jednodniowy spływ. W czasie jego trwania będziemy mieli okazję
podziwiać piękno dzikiej  flory i  fauny. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy kwitnące lilie wodne albo
żurawia w swoim naturalnym środowisku. Z ośrodka wyruszymy busem po śniadaniu, a wieczorem
zakończymy spływ wracając kajakami do naszego portu. Po drodze przerwa na lunch.
Cena: 80 zł

Wodne  Szaleństwo  (WS)  –  Mazury  to  raj  dla  miłośników  wody,  kąpieli  i  sportów  wodnych.
Specjalnie dla nich przygotowaliśmy propozycje zabaw pod nazwą „Wodne Szaleństwo”, w skład
której wchodzi przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole holowanym za motorówką.
Cena: 99 zł

Podręcznik  "Żeglarz  Jachtowy"  –  "Żeglarz  jachtowy"  Andrzeja  Kolaszewskiego  i  Piotra
Świdwińskiego – to skrócona i zaktualizowana wersja książki "Żeglarz i sternik jachtowy" tych samych
autorów, podręcznika żeglarskiego nr 1 w Polsce od 1986 r. Zawiera zbiór wiadomości wymaganych
do  zdania  egzaminu  na  podstawowy  stopień  żeglarski.  Podręcznik  jest  zalecany  przez  Komisję
Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i może być wykorzystywany zarówno przez wykładowców
oraz organizatorów szkolenia żeglarskiego, jak i przez przyszłych żeglarzy. Obowiązkowa lektura dla
wszystkich pragnących zdobyć podstawowe uprawnienia żeglarskie i dla tych, którzy chcą doskonalić
swoje umiejętności.
Cena: 49 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 59 zł (wysyłka)

Śpiewnik Żeglarski – śpiewnik wydany z okazji XXXIII - lecia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej "Shanties" odbywającego się corocznie w Krakowie. Książka zawiera ponad 400 utworów,
które  zasługują  na  miano  najpopularniejszych.  Do  utworów  dołączone  są  chwyty  gitarowe,
pozwalające każdemu, kto ma zacięcie do gry na gitarze na wykonywanie tych znanych w żeglarskim
Świecie utworów.
Cena: 49 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 59 zł (wysyłka)

"Vademecum Sternika Motorowodnego" – Franciszek Haber.  To jedyny podręcznik w Polsce,
który po wejściu w życie nowych przepisów posiada rekomendację Polskiego Związku Motorowodnego
i  Narciarstwa Wodnego,  do  szkolenia  na  podstawowy patent,  czyli  sternika  motorowodnego.  Ta
książka zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące między innymi: budowy łodzi, silnika,
użytkowania skuterów wodnych, manewrów łodzią na egzaminie,  oznakowania szlaków wodnych,
prawa drogi na śródlądziu i morzu, bezpieczeństwa, ratownictwa, etykiety i wielu innych zagadnień.
Cena: 39 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 49 zł (wysyłka)

Ubezpieczenie  od  kosztów  rezygnacji  z  imprezy  –  przedmiotem  ubezpieczenia  są  koszty
rezygnacji z podróży tj. z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z



przyczyn losowych, takich jak:
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego,
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej
Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej,
poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu
zamieszkania,
bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w
czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą,
wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w
zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą,
śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby
towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z
biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu)
wakacyjnego.

Cena: 59 zł

UWAGA! programy naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych może
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.

Rezerwuj! Do góry!

INFOLINIA: 780 114 926
TEL: 42 630 73 01
MAIL: ROZA@ROZA.PL
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