PISZ

– MAZURY
obóz windsurfingowy
wiek uczestników: 11–18 lat
czas trwania: 14 dni
atrakcje: na fali z żaglem i deską
nad jeziorem

Jeśli kochasz silny wiatr i ogromne fale, ale mistrzostwo w balansowaniu na desce
z żaglem masz jeszcze wciąż przed sobą, wykorzystaj letnie wakacje na dwutygodniowy obóz z nauką windsurfingu z wykwalifikowanymi i doświadczonymi instruktorami.

  PROGR AM
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy lub dojazd własny, przyjazd do Pisza ok.
godziny 16:00–18:00, obiad, zakwaterowanie, apel, kolacja i nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu:
Program obozu obejmuje szkolenie windsurfingowe według zaleceń Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingowego.
Prowadzone zajęcia obejmują szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Zakres szkolenia: przepisy wodne, bezpieczeństwo, teoria żeglowania, sprzęt i ekwipunek, podstawy
meteorologii.
Zajęcia odbywają się w 2 grupach (początkująca i zaawansowana), 3–4 godzin zajęć
dziennie. Grupa podstawowa – nauka zwrotów, pływanie wypornościowe różnymi
kursami, ostrzenie i odpadanie. Grupa zaawansowana – nauka pływania w ślizgu, na
deskach bez-mieczowych, żeglowania w trapezie, startu z brzegu.
Harmonogram dnia*: 8:00 pobudka, 8:40 śniadanie, 10:15 zajęcia z windsurfingu, 12:45
gry i animacje, 14:00 obiad, 15:30 zajęcia windsurfingu, 18:30 kolacja, 19:00 zajęcia sportowe, ogniska, dyskoteki, karaoke, 22:00 cisza nocna.
* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć

Po za szkoleniem uczestnicy biorą udział w zajęciach integracyjnych, animacyjnych oraz
sportowych. Wieczorem nie zabraknie ognisk z nauką śpiewania szant, dyskotek, oraz
karaoke. Na koniec obozu zaplanowaliśmy egzamin na patent/certyfikat PSW I, II, III klasy.

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE
Ośrodek Camp Pisz położony nad brzegiem jeziora Roś. Zakwaterowanie do wyboru:
• w drewnianych domkach letniskowych – 4-osobowych, w pełni umeblowanych,.
Każdy domek posiada łóżko piętrowe, własną werandę z częścią rekreacyjną. Sanitariaty zewnętrzne oddzialne dla chłopców i dziewczyn. Każdy uczestnik otrzymuje
prześcieradło, poduszkę i koc. Śpiwór trzeba zabrać ze sobą.
• w Stanicy Żeglarskiej – duże, przestronne pokoje 4–5-osobowe w nowo wybudowanym obiekcie, w pełni umeblowane. Każdy pokój z łazienką, z prysznicem.
Zapewniona kompletna pościel.
Wyżywienie: pełne składające się ze śniadania w formie bufetu, II śniadania w formie
lunch pakietu (butelka wody mineralnej, owoc lub słodka bułka), obiadu (zupa, drugie
danie, kompot) oraz kolacji w formie bufetu. Wyżywienie serwowane w jadalni położonej na terenie ośrodka. Camp-Pisz. Danie przygotowywane przez hotelową restaurację.

  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
• wypożyczenie pianki 100 PLN/turnus
• wycieczka autokarowa do parku wodnego Tropikana w Mikołajkach: uczestnicy do
14 lat – 30 PLN, powyżej 14 lat – 45 PLN
• szkolenie na sternika motorowego z egzaminem na patent 450 PLN + 125 PLN
(egzamin. przy okazaniu legitymacji szkolnej, wymagane ukończenie 14 lat w dniu
egzaminu)
Więcej informacji na www.atlas.pl
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA: 2,8% całkowitej wartości ceny.
Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy

  WA ŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną
• możliwa dieta wegetariańska, wegańska oraz dieta uzasadniona potrzebami zdrowotnymi
• sugerowane kieszonkowe ok. 100–150 PLN
• zabierz ze sobą: legitymację szkolną, śpiwór (opcja domek), płaszcz przeciwdeszczowy, ciepły sweter, okulary przeciwsłoneczne, tenisówki, czapkę z daszkiem, krem
z filtrem UV, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, buty do windsurfingu/pływania i własną
piankę – jeśli posiadasz, zeszyt, długopis
• wymagania: umiejętność pływania

  TR ANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Ośrodka Camp Pisz na godzinę 16.00–17.00
pierwszego dnia obozu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz
z osobą dorosłą do kierownika obozu lub instruktora dyżurnego. Odbiór dziecka
w godz. 10.00–12.00 przez rodziców/ opiekunów lub osobę upoważnioną.
Dojazd zorganizowany, Gdańsk: dojazd z pilotem organizatora. Rodzaj transportu: PKP
+ autokar/bus. Warszawa: autokar. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 20 min. przed
planowaną godziną odjazdu. Potwierdzone godziny i miejsca zbiórki będą potwierdzone na 2 tygodnie przed rozpoczęciem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl).
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE
• 13 noclegów w 4-osobowe domkach letniskowych lub 4-5 os. pokoje z łazienką
w Stanicy na terenie Ośrodka Camp Pisz
• wyżywienie 4 posiłki dziennie
• sprzęt: deski windsurfingowe, kamizelki asekuracyjne (szkolenie odbywa się na
sprzęcie o parametrach przystosowanych do rozmiarów i umiejętności uczestników
oraz warunków pogodowych), kajaki, rowery
• kadra: instruktorzy żeglarstwa deskowego PZŻ, instruktorzy windsurfingu pełnią
jednocześnie funkcję wychowawców
• realizacja szkolenia zgodna z wymogami PSW zakończona egzaminem na patent/
certyfikat PSW I, II, III klasy
• opieka pedagogiczna, zabezpieczenie ratownicze i medyczne
• zajęcia praktyczne i teoretyczne
• ogniska, dyskoteki, wycieczki, nauka szant, gry terenowe i zespołowe
• spływ kajakowy po jeziorze Roś
• ubezpieczenie NNW (PZU 30 000 PLN)

Impreza organizowana przez OżiTW Camp Pisz

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• opłata za wydanie patentu/ certyfikatu 1 klasa – 25 PLN, 2 klasa – 30 PLN, 3 klasa – 50 PLN

Gdańsk

Parking pod halą AWFiS

150 PLN

Katowice

Wejście do Dw. PKP od ulicy Andrzeja

200 PLN

Kraków

Dw. Kraków Główny od strony MDA

200 PLN

Łódź

Parking przed aquaparkiem Fala przy ul. Unii Lubelskiej

150 PLN

Poznań

Dw. PKP Poznań Główny, na peronie z którego odjeżdża pociąg relacji
Wrocław Główny – Olsztyn

200 PLN

Toruń

Dw. PKP Toruń Główny, na peronie z którego odjeżdża pociąg relacji
Wrocław Główny – Olsztyn

150 PLN

Warszawa

Pod Dw. Wschodnim od ul. Lubelskiej

150 PLN

Wrocław

Dw. PKP Wrocław Główny

200 PLN

TURNUSY I CENY

www.atas.pl

POP-OWW-1
POP-OWW-2
POP-OWW-3
POP-OWW-4

24.06–07.07.2018
08.07–21.07.2018
22.07–04.08.2018
05.08–18.08.2018

DOMKI
1599 PLN
1599 PLN
1599 PLN
1599 PLN

STANICA
1899 PLN
1899 PLN
1899 PLN
1899 PLN

OBOZY KRAJOWE – SPORT 55

