
 REJS PO MAZURACH

23.07.2022 - 30.07.2022



DRODZY RODZICE   
I UCZESTNICY!

WWW.HUMANSPORT.PL

 
 

zapraszamy do zapoznania się z
niezbędnymi informacjami

przed wyjazdem.
 

cieszymy się ,  że spędzimy
wspólnie ten wyjątkowy,

wakacyjny czas!
 

dołożymy wszelkich 
starań by tegoroczne 

wakacje
były wyjątkowe!

 
 

kadra humansport
 
 



Zbiórka: 23.07.2022 (sobota), 

SKOCZÓW: godzina 6:00, Kryta Pływalnia Delfin w Skoczowie, ul. Górecka 2a. 
Wyjazd: godzina 6:20

Powrót: 30.07.2022 (sobota) w godzinach popołudniowych (dokładna godzina
zostanie podana po wyruszeniu z Giżycka). 

W przypadku dojazdu własnego na obóz prosimy o informacje sms (508-076-264) kto
będzie dowieziony lub odebrany własnym transportem. 

Planowany czas jazdy i posiłki: planowany czas przejazdu to ok. 9-10h (w zależności
od warunków na drodze). W trakcie przejazdu będą przewidziane postoje na toaletę.
Prosimy by uczestnicy mieli wystarczającą ilość prowiantu i picia na drogę.
Zatrzymamy się być może ok 13/14 w restauracji typu KFC czy McDonald przy trasie.

WWW.HUMANSPORT.PL

https://goo.gl/maps/8RBUZPfV47p45Bk77
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Szczypka Jacek – organizator obozu, (tel. 508 076 264), nauczyciel wychowania fizycznego,
instruktor pływania, instruktor narciarstwa, ratownik WOPR, instruktor nordic walking.

Pańta Marek - kierownik rejsu, nauczyciel wychowania fizycznego, żeglarz

Jakub Grec - żeglarz,

Tadeusz Grec - żeglarz, 

Marcin Małachowski - żeglarz,

Gatner Daniel - żeglarz, prawnik,

Bernas Łukasz - operator kamery, fotograf.

KADRA HUMANSPORT:
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Podczas Rejsu wszyscy uczestnicy mają zapewnione całodzienne wyżywienie. Uczestnicy
sami przygotowują posiłki z całą załogą jachtu. Na każdym jachcie powstanie pula pieniędzy i
przy pomocy sternika uczestnicy będą się towarować w portach i przygotowywać śniadania,
obiady i kolacje.

Na każdym jachcie sternik będzie koordynował wszystkie działania załogi. Wszystkie posiłki
mogą odbywać się na jachcie jak i również uczestnicy będą mogli skorzystać z obsługi
restauracji w portach. W dniu przyjazdu każda łódka zatowaruje się na pierwsze 2/3 dni w
potrzebne rzeczy, a później sukcesywnie będzie uzupełniać potrzebne produkty.

Uczestnicy sami lub przy pomocy swojego sternika przygotowują posiłki, sprzątają po nich,
zmywają naczynia oraz dbają o ogólny porządek na jachcie. :)

W razie pytań w temacie wyżywienia zapraszam do kontaktu telefonicznego.

WYŻYWIENIE PODCZAS REJSU:
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1) Dokumenty/pieniądze: 

    - karty uczestnika - do wydrukowania z panelu rodzica, 

    - kieszonkowe (w przypadku dzieci jeśli rodzic sobie życzy wychowawcy mogą
kontrolować    wydawanie kieszonkowego. W takim przypadku należy przygotować
rozmienione pieniądze w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka,
kwotą oraz sugestiami co do wydzielenia kieszonkowego podczas obozu i przekazać
je podczas zbiórki w dniu wyjazdu opiekunom). 

    - w przypadku gdy uczestnik przyjmuje stale leki, zaświadczenie od lekarza wraz z
dawkowaniem lub spisane zalecenia co do sposobu podawania od rodziców.

 LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH NA OBÓZ:
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2) Sprzęt i ubrania (wszystkie możliwe rzeczy na rejs ograniczamy do minimum. Na
jachtach jest mało miejsca co wymusza zabranie najbardziej potrzebnych rzeczy, Na
czas podróży warto spakować się do 2-3 małych miękkich toreb sportowych lub 2-3
małych plecaków - prosimy nie zabierać sztywnych walizek (nie ma na to miejsca na
jachcie!), a poszczególne rzeczy warto mieć popakowane w workach czy
reklamówkach - ułatwi to chowanie rzeczy na jachcie w drobnych schowkach): 
   - krótkie spodenki sportowe (2-3 pary), 
   - obuwie sportowe (jedne pełne, klapki, sandały), 
   - spodnie sportowe lub jeans (najlepiej jedną parę),
   - koszulki sportowe (ok 5-7 sztuk), 
   - bluza sportowa lub polar, kurtka przeciwdeszczowa, 
   - wystarczająca ilość bielizny na każdy dzień, 
   - ręcznik (1 duży, 1 mały), 
   - strój kąpielowy,  okularki pływackie,  
   - mały wygodny plecak.

Uczestnicy otrzymają także koszulkę firmowe HumanSport. Istnieje możliwość zakupy
bluzy firmowej w cenie 80 zł. Chętne osoby proszę o wpłaty na zbiórce.

 LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH NA OBÓZ:



WWW.HUMANSPORT.PL

 3) Inne: 
   
   - śpiwór, jasiek/poduszka oraz prześcieradło proste bez gumek,
   - kilka klamerek do wieszania rzeczy na jachcie,
   -  potrzebne kosmetyki do codziennej toalety (mydło, szczoteczka do zębów, pasta),
   -  plastry,
   - chusteczki higieniczne, 
   - chusteczki nawilżane, 
   - krem ochronny z filtrem przeciwsłonecznym – najlepiej w sprayu i z wysokim
filtrem,
   - krem po opalaniu,
   - preparaty przeciwko komarom i kleszczom – najlepiej w sprayu, 
   - latarka / czołówka,
   - telefon i ładowarka, powerbank.
   - gry towarzyskie (planszowe czy karciane).

 LISTA RZECZY NIEZBEDNYCH NA OBÓZ:
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Cokolwiek nowego kupią Państwo na wyjazd, prosimy dziecku to pokazać.
  
Proponujemy włożyć do bagażu wyżej wymienioną listę rzeczy jakie uczestnik
przywozi na obóz, by można było z nią wszystko spakować i dowieźć do domu.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sprzęt zabrany na obóz (komórki,
aparaty, odtwarzacze itp.) oraz za rzeczy zgubione. 

Na obozie chcemy ograniczyć korzystania z telefonów komórkowych w ciągu dnia. W
portach czy po dniu pływania uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z
telefonów.

Po przyjeździe uczestnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych jachtów i
sterników. 
Otrzymacie Państwo numery kontaktowe do sterników.

Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie udziału w obozie w postaci pisma,
rachunku czy faktury proszone są o dokładne określenie formy oraz ewentualnych
danych do dokumentu na adres email: jacekszczypka@humansport.pl. 

 WAŻNE:



Informacje dotyczące obozu 

będą przesyłane w wiadomościach sms

oraz na naszym profilu na facebooku.
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 TYGODNIOWY REJS

PO MAZURACH


