
 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OBOZU ŻEGLARSKIEGO NA JEZIORZE 

„JEZIORAK” w dniach 13-27.07.2018 roku w SIEMIANACH 

 

I.ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” 

ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa. 

Koordynatorem imprezy jest Stanisław Piasek zam. ul. Królowej Jadwigi  nr 16a/4 14-200 Iława. 

Telefon kontaktowy : 609 539 670 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu  i Turystyki. 

 

II.CEL OBOZU 

Celem obozu jest : 

-wyszkolenie wykwalifikowanego członka załogi jachtu żaglowego, 

-popularyzacja żeglarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób 

niewidomych i słabo widzących, 

-zapewnienie godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej. 

 

III.MIEJSCE I TERMIN 

Obóz żeglarski odbędzie się w dniach  od 13 do 27 lipca 2018 roku z bazą żywieniowo-noclegową 

Siemiany  61  . 

Przyjazd uczestników w dniu 13.07.2018r. w  godzinach obiadowych. 

Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. 

Teren działania obejmuje cały akwen jez. „Jeziorak” najdłuższego jeziora w Polsce, a szczególnie 

atrakcyjną żeglarsko północną jego część. 

 

IV.UCZESTNICTWO 

W obozie żeglarskim mogą brać udział osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością wzroku w stopniu  

umiarkowanym lub znacznym i będące członkami  Klubów Stowarzyszenia „CROSS”. 

Uczestników na obóz zgłasza macierzysty Klub Stowarzyszenia CROSS w terminie do 10 czerwca 

2018 r. 

Obóz ma charakter sportowy, 

 w związku z tym należy zabrać obowiązkowo obuwie i strój sportowy, strój kąpielowy oraz 

nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe. 

 

V.ODPŁATNOŚĆ 

Każdy zakwalifikowany uczestnik obozu winien wpłacić kwotę 750,- zł. /słownie : siedemset 

pięćdziesiąt złotych/ na konto Stowarzyszenia CROSS ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa 

numer konta bankowego BZ WBK S.A.  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 . 

 

VI.SPRZĘT 

Organizator zapewnia jachty kabinowe ze sprzętem ratunkowym oraz fachową kadrę instruktorską. 

Osoby nie umiejące pływać zobowiązane będą do żeglowania z założonym na sobie sprzętem 

ratunkowym. 

 

 



 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

VII.ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy złożyć na załączonym formularzu „Karta Kwalifikacyjna Obozu dla dorosłych” 

do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres:  Stanisław Piasek  ul. Królowej Jadwigi 16 A/4  14-200 Iława 

Karty kwalifikacyjne powinny zawierać : 

– numer telefonu kontaktowego 

– pieczątkę klubu Stowarzyszenia CROSS i podpis Prezesa Klubu 

– ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z dysfunkcji wzroku 

– zgodę lekarza na uczestnictwo w tym obozie. 

– Zgłoszenia na obóz drogą telefoniczną nie będą  honorowane. 

 

VIII.UWAGI  KOŃCOWE 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o sposobach dojazdu. 

Uczestnicy podzieleni będą na załogi i zamustrowani na stałe na poszczególnych jachtach 

kabinowych w czasie zajęć. 

W programie Obozu przewidziane są  Regaty Żeglarskie o „Błękitną wstęgę Jezioraka” nagrody 

fundowane będą przez Wójta Gminy Iława. 

 

                                        Koordynator : 

                                        Sternik  Jachtowy Stanisław Piasek 

 

 


