OFERTA HARCERSKIEGO KLUBU ŻEGLARSTWA
MORSKIEGO „SZKUNER” W RADOMIU
NA SEZON NAWIGACYJNY
2016
 Szkolenia na stopień: żeglarz jachtowego, sternika
jachtowego
 Rejsy doszkalające – żeglarz i sternik jachtowy
 Obóz wędrowny

Kontakt i informacje:
KWŻ kursów i szkoleń – Grzegorz Skura tel. 603547401
Obóz wędrowny – Tomasz Kmiotek tel. 692454236; 692454237
Informacje można uzyskać osobiście podczas kursu żeglarskiego
w każdą sobotę w godz. 16.00 – 17.30 w Komendzie Hufca ZHP
Radom Miasto, oficyna róg ul. Słowackiego 17 a 25 – czerwca (teren MDK, wjazd od strony ul 25- czerwca)
http://szkuner.radom.pl

http://szkuner.radom.pl

SZKOLIMY OD 1991R.

DOŚWIADCZENIE OD 1991R

Harcerski Klub Żeglarstwa Morskiego
„Szkuner” kolejny raz oferuje WSZYSTKIM chętnym wspaniałą przygodę pod
żaglami na obozie wędrownym. Nasza
wizytówka to gwarancja wypoczynku, zabawy, nauki w najlepszym stylu.
bóz wędrowny szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich organizowany jest w oparciu o fachową opiekę instruktorów
żeglarstwa PŻŻ, może być wstępem do zdobycia patentu
żeglarskiego na szkoleniu organizowanym przez nasz klub. To
również nauka i praca, uczenie odpowiedzialności, podejmowania
szybkich i trafnych decyzji. Rozwijanie samodzielności, począwszy
od gospodarowania własnym kieszonkowym, poprzez organizowanie własnego miejsca na jachcie (spanie, dbanie o porządek, ształowanie własnych rzeczy) oraz przyrządzania posiłków. To również
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, którą niewątpliwie
jest załoga, zgromadzona w sumie na niewielkiej powierzchni łodzi.

O

Te wszystkie elementy znajdziecie Państwo uczestnicząc w naszych
obozach. Oferta HKŻM to nie tylko wypoczynek od nauki szkolnej,
ale także nauka życia i przygotowanie do dorosłości...

„Gdy stanę przed świętym Piotrem i ten zapyta jak mnie ma zameldować, odpowiem: łamałem młotem wrzeciądza niewoli, prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak
granit, a duszę mieli czyste i głębokie jak morze”.
Gen. Mariusz Zaruski

Zapewniamy:
 Ciekawy program
o gry i zabawy terenowe
o zajęcia z mapą i busolą,
o zajęcia integracyjne,
o zajęcia marynistyczno – bosmańskie
o rozgrywki sportowe
o atrakcje obozu…
 Fachową opiekę pedagogiczną i instruktorską
 Wygodne i bezpieczne jachty (Corvette 600, 650, Anlila 24)
 Całodzienne wyżywienie
 Ubezpieczenie
 Dojazd oraz powrót z obozu
 Doskonalenie żeglowania jachtem
 Wejście do kompleksu basenowego w hotelu „Gołębiewski”
 Zwiedzanie ośrodka PAN – Popielno
 Zwiedzanie grodu Galindów

Turnus

Początek

Koniec

Koszt

I – dla młodzieży

23.07.2016r.

06.08.2016r.

1590 zł

II – dla dzieci

06.08.2016r.

13.08.2016r.

980 zł

Bliższe informacje:
tel. (048) 384-60-03, 0-692-454-236, 0-692-454-237

