
 

Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i MłodzieŜy 

Konto: WBS Jonkowo 30 8857 0002 3001 0100 0042 0001 

11-042 Jonkowo ul. Olsztyńska 38A      nauticus@nauticus.com.pl       www.nauticus.org.pl 

 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 
Obozu Sportów Zimowych 

 

Termin:   14 - 23.01.2008 

Miejsce: „Grajan” Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe, Ogonki k. Węgorzewa. 
 
Transport:  autokar  z Olsztyna. Wyjazd 14.01.2007 (poniedziałek) godz. 10:00 sprzed Pałacu Młodzieży w 

Olsztynie ul. Emilii Plater 3. Powrót ok. godz. 18:30, 23.01.2008 (czwartek), autokar do 
miejsca j.w. 

Opłata:   1.150 PLN 

(nie obejmuje wynajmu sprzętu narciarskiego dla osób nie zabierających własnego oraz karnetów na 
wyciąg – przewidywany łączny koszt ok. 90 zł) . 

 

Wpłata do 7.12.2007 uprawnia do 5% zniżki. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto. 

(dla członków NAUTICUS Yacht Club Olsztyn oraz Pałac Młodzieży Sekcja Żeglarska opłata wynosi 980 zł z 

uwagami j.w.) 
 
Zgłoszenia: 

Wypełnione karty kwalifikacyjne należy przesłać pocztą, faksem, e-mailem na adres fundacji lub 
dostarczyć osobiście do końca grudnia. 

• Faks  +48 89 5129299 

• e-mail jolanta.petlak@nauticus.org.pl 

• osobiście do kierownika obozu lub trenerów (kontakt telefoniczny po godz. 18-ej) 
 
Liczba miejsc ograniczona. Za datę zgłoszenia przyjmuje się wpłatę zaliczki w wysokości min. 300 zł na konto 
Fundacji z dopiskiem „Imię i nazwisko dziecka – OBÓZ ZIMOWY”. Resztę należy wpłacić do 5.01.2008r.   
 

____________________________________________ 
Organizator 
NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży;   www.nauticus.org.pl;  adres:   11-042 
Jonkowo ul.Olsztyńska 38A. E-mail-  jolanta.petlak@nauticus.org.pl  lub piotr.petlak@nauticus.org.pl 
tel/fax. 89 5129299. Prezes Fundacji Jolanta Pętlak  606 783416. 
 

Kierownik obozu 
Jolanta Piotrowicz - 600 337244 
 
„Grajan” - Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe  
Ogonki k/Węgorzewa 11-600 Węgorzewo  
tel./fax (87) 427 31 87 

Trenerzy: 
 
Mirosław Kozak - 619 704355 
 
Ryszard Pepłowski – 502 510780 
 

 



 
Cel obozu 

1. Poznanie zasad teorii żeglowania bojerem klasy IceOpti lub DN (zależnie od warunków fizycznych 
uczestnika) – szkolenie teoretyczne i praktycznie, 

2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia, poprzez 
zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

3. Upowszechnianie gier zespołowych, współpraca w grupie. 
4. Popularyzacja czynnego, kulturalnego wypoczynku. Pokazanie, że świat poza telewizorem i grami 

komputerowymi może być ciekawszy i bogaty w przeżycia. 
5. Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości, 

uprzejmości i innych wartości. 
6. Wyłonienie utalentowanej sportowo młodzieży celem dalszego szkolenia do poziomu olimpijskiego 

włącznie. 
7. Przestrzeganie zasad fair-play w czasie gier, zabaw i podczas zawodów. 

 
Opis obozu 
Program „Przygoda ze sportem w zimie” realizowany będzie podczas 10-dniowego obozu bojerowo- 
narciarskiego. Zachęcać będziemy dzieci i młodzież do aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
proponując bardzo urozmaicony program. Przewidziane są następujące fromy: 

• codzienne treningi latania na bojerach na jeziorze Święcajty, 

• zajęcia teoretyczne w Ośrodku Wypoczynkowym „Grajan” na sali konferencyjnej, 

• zajęcia basenowe, sauna, siłownia w Ośrodku Wypoczynkowym „Ognisty Ptak”, 

• zajęcia sportowe na sali gimnastycznej Ośrodka Wypoczynkowego „Grajan”, 

• zjazdy narciarskie -„Piękna Góra”- Gołdap, 

• jazda konna w siodle, 

• ogniska na terenie Ośrodka „Grajan”, 

• kulig konny, 

• wycieczka- Republika Ściborska – poznanie ekspozycji eskimoskiej, przejażdżka psim zaprzęgiem, 
poczęstunek przy ognisku, zabawy i gry eskimoskie, zabawy na saniach fińskich, 

•  budowle ze śniegu - teren Ośrodka, 

•  gry i zabawy na śniegu - teren Ośrodka, 

• turniej tenisa stołowego - sala gimnastyczna, 

•  rozgrywki- hokej na lodzie - jezioro Święcajty. 
 
Planowany harmonogram obozu 
 

Lp. Termin 
realizacji 

Forma zajęć 

  
1. 

 
14.I.2008r. 

Gry i zabawy integracyjne. 
Wprowadzenie do zajęć latania na bojerze. 
Wykład na temat: „Bezpieczeństwo na lodzie i w żegludze lodowej”. 

 
 

2. 

 
 
15.I.2008r. 

Organizacja zajęć treningowych na lodzie. 
Zapoznanie z budową sprzętu. 
Kulig – przejażdżka saniami i ognisko w stadninie koni. 
Szkolenie teoretyczne bojerowe. 
Rozpoczęcie turnieju tenisa stołowego. 

 
 
 

3. 

 
 
 
16.I.2008r. 

Trening na lodzie – nauka klarowania bojera oraz nauka rozpędzania, wsiadania, 
zatrzymywania i manewrowania bojerem. 
Jazda na łyżwach. 
Wyjście na basen, saunę i siłownię w Ośrodku „Ognisty Ptak”. Pogadanka z ratownikami na 
temat pierwszej pomocy na lodzie. 
Gry i zabawy ruchowe na świetlicy. 
Rozgrywki tenisa stołowego. 

 
 

4. 

 
 
17.I.2008r. 

Wyjazd na stok „ Piękna Góra” w Gołdapi – zjazdy na nartach. 
Trening na lodzie – teoria żeglowania bojerem na różnych kursach. 
Szkolenie teoretyczne bojerowe. 



 
Budowanie fortu ze śniegu – konkurs na najciekawsze konstrukcje. 
Dalsze rozgrywki w tenisa stołowego. 
 

 
 
 

5. 

 
 
 
18.I.2008r. 

Trening na lodzie – kursy ślizgu względem wiatru. 
Jazda na łyżwach – mecz hokejowy. 
Szkolenie teoretyczne bojerowe. 
Jazda konna w siodle w stadninie koni. 
Godzinne wyjście na basen, siłownię, saunę do Ośrodka „Ognisty Ptak”. 

 
 

6. 

 
 
19.I.2008r. 

Wyjazd do Gołdapi – zjazd na nartach na stoku „Piękna Góra”. 
Trening na lodzie –kursy spadające, halsowanie pod wiatr. 
Jazda na łyżwach. 
Film – historia latania na monotypach (bojerach). 
Szkolenie teoretyczne bojerowe. 
Malowanie śniegu, lepienie figur śniegowych. 

 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 
20.I.2008r. 

Wycieczka autokarowa do Republiki Ściborskiej, osady  ekologicznej „Biegnący 
Wilk”(program 4-godzinny): 

• zwiedzanie muzeum kultury eskimoskiej, 

• przejażdżka psim zaprzęgiem oraz wegetariański poczęstunek przy ognisku, 

• zabawa na saniach fińskich, 

• zjazd z górki na workach i oponach, 

• gry i zabawy eskimoskie, 
Szkolenie teoretyczne bojerowe. 
Zabawy i gry na śniegu. 
Rozgrywki tenisa stołowego. 

 
 
 

8. 

 
 
 
21.I.2008r. 

Trening na lodzie – prawo drogi, pokonywanie trasy różnymi kursami. 
Jazda na łyżwach. 
Jazda konna w siodle w stadninie koni. 
Szkolenie teoretyczne bojerowe. 
Godzinne wyjście na basen, siłownię i saunę do Ośrodka  „Ognisty Ptak”. 
Rozgrywki w tenisa stołowego. 

 
 
 

9. 

 
 
 
22.I.2208r. 

Wyjazd na stok „Piękna Góra” w Gołdapi – zjazd na nartach. 
Trening na lodzie – kursy najszybsze – baksztag, pokonywanie trasy, latanie różnymi 
kursami. 
Mini regaty – udział w regatach bojerowych dla początkujących żeglarzy – wyłonienie 
najlepszych, którzy reprezentować będą klub na Mistrzostwach Polski w Bojerach. 
Rozstrzygnięcie turnieju tenisa stołowego. 

10. 23.I.2008r. Podsumowanie obozu – rozdanie medali, dyplomów i upominków dla najlepszych żeglarzy. 
Turniej tenisa stołowego. 
Wybór najsympatyczniejszej i najsympatyczniejszego uczestnika obozu. 
Nagroda dla najsprawniejszego sportowca obozu. 
Nagrody dla najsłabszych ale walecznych, wytrwałych uczestników obozu. 
Przejazd najlepszych zawodników na Mistrzostwa Polski w Bojerach. 
W czasie złej pogody lub warunków nie sprzyjającym realizacji programu przewidziane są 
również zajęcia świetlicowe: 

• plastyczne, 

• modelarnia, 

• taneczne, 

• sportowe współzawodnictwo zespołowe, 

• filmy edukacyjne. 

(uwaga ze względu na warunki atmosferyczne program może ulec zmianie, zapewniając jednak taką samą ilość 

godzin zajęć o podobnej tematyce) 



 
Założenia do realizacji 
W ramach realizacji zadań obozu bojerowego będzie brało udział min. 30 uczestników będących pod opieką 
trenerów. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywać się będzie przez 8 dni pobytu na obozie. Uczestnicy 
wezmą udział w podsumowaniu w mini regatach z pośród których wyłonieni będą reprezentanci Klubu na 
Mistrzostwa Polski w bojerach. 
Efektem przedsięwzięć będą uzyskane wyniki we współzawodnictwie sportowym. Szkolenie powinno przyczynić 
się do zdobycia przez zawodników większych umiejętności w lataniu na bojerach, poprawę koordynacji i 
tolerancji organizmu na warunki zimowe oraz uzyskanie dobrych wyników. 
 
Kadra 
Licencjonowani Instruktorzy Sportu Dziedziny Żeglarstwo z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup 
sportowych dzieci i młodzieży, kolonii oraz obozów; sędzia regatowy. Pedagodzy pracujący aktywnie z dziećmi w 
szkole i podczas zajęć pozalekcyjnych. Przewidujemy udział 2 Panów i 2 Pań. 
 
Uwaga rodzice – opiekunowie - ważne! 
Lista wyposażenia niezbędnego do zabrania  przez uczestników obozu: 

1. Legitymacja szkolna 
2. Aktualna opinia lekarza zezwalająca na uprawianie sportów: narciarstwo, bojery, łyżwy, jazda konna. 
3. Jeżeli uczestnik musi brać leki to koniecznie należy wziąć je w oryginalnym opakowaniu wraz ze 

szczegółową instrukcją podawania! 
4. Zlecenie i upoważnienie od rodzica dla kierownika obozu do podania leków. 
5. Odzież: 

• ciepła bielizna - komplet  na 10 dni 

• ciepłe skarpety -  kilka par 

• koszula flanelowa,  swetry 

• ręczniki 

6. Strój kąpielowy + czepek 
7. Środki higieny osobistej + 2 ręczniki 
8. Odzież i bielizna na zmianę 
9. Ciepła kurtka na zimowe szaleństwa oraz kombinezon. 
10. Obuwie sportowe na salę, klapki pod prysznic, 2 pary ciepłego obuwia zimowego 
11. Ciepłe nakrycie na głowę (2 szt) 
12. Krem do nawilżania twarzy (tłusty) 
13. 2 pary ciepłych rękawic 
14. Drobne „kieszonkowe”. 
15. Łyżwy i narty (w przypadku nie posiadania nart będzie można je wypożyczyć w wypożyczalni przy stoku 

w Gołdapii na własny koszt) 
16. Uwaga: karnety na wyciąg dzieci kupują we własnym zakresie  (spowodowane jest to bardzo 

zróżnicowanym poziomem umiejętności uczestników obozu i wynikającą z tego różnicą w ilości 
zjazdów). Pieniądze  można przekazać opiekunom. 

17. Korzystanie z telefonów komórkowych będzie możliwe w godzinach 18:00-20:00 ze względów 
bezpieczeństwa. 
 
 
Wypełnij jeżeli uczestnik nie zabiera własnego sprzętu narciarskiego lub przekreśl (!). 

NIE posiadam nart – proszę o 

rezerwację! 

 

Wzrost…..… cm 

Waga…..…. kg 

Rozmiar stopy …..…. 

 
 
 



 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na wyjazd naszego dziecka  
 

.................................................................................... 
(Imię i nazwisko dziecka) 

do Ogonek k/ Węgorzewa na obóz bojerowo – narciarski w dniach od 14.01.2008 do  23.01.2008 roku. 
Zgadzamy się również na udział w zajęciach sportowych: latania na bojerach, jazdy konnej,  jazdy na nartach, 
łyżwach, zajęciach basenowych, sali gimnastycznej, kuligu. 
Jednocześnie oświadczamy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w wyjeździe oraz, że 
poinformowaliśmy nasze dziecko o obowiązku podporządkowania się podejmowanym decyzjom przez 
kierownika obozu i opiekunów. W razie nie podporządkowania się regulaminom podczas obozu kierownik ma 
prawo odesłać uczestnika do domu na koszt rodzica (opiekuna) bez zwrotu opłaty za obóz. 

                    Czytelny podpis  ojca /opiekuna/                            Czytelny podpis matki /opiekuna/ 
                   .....................................................                         .................................................... 

(uwaga: niezbędne jest podpisanie przez WSZYSTKICH opiekunów/rodziców) 
 
Dane uczestnika 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Nazwa i adres szkoły  

Telefony kontaktowe do rodziców / 
opiekunów 

 

Miejsce pobytu rodziców/opiekunów 
podczas pobytu dziecka na obozie 

 

Numer PESEL dziecka  

Nazwa Kasy Chorych  

Zakład pracy ojca / opiekuna i (telefon)  

Zakład pracy matki / opiekunki (telefon)  

 
Informacja rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka 
(np.  jeżeli jest uczulone, źle znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stwierdzam, że podałem(łam) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na 
obozie. Wyrażam zgodę, o ile będzie taka konieczność, na pobyt dziecka w szpitalu i wykonanie ewentualnych zabiegów. 

 
 
 

 

Miejscowość, data Podpis matki i ojca lub opiekunów 

 



 
Informacja o dziecku wychowawcy klasy 
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Miejscowość, data Podpis wychowawcy lub rodzica lub opiekuna 

 
 
 
Informacja o stanie zdrowia dziecka w czasie pobytu na obozie – dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp. 
Oraz uwagi i spostrzeżenia wychowawcy o dziecku podczas pobytu na obozie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Miejscowość, data Podpis wychowawcy lub rodzica lub opiekuna 

 
 
Opinia lekarza 
Po zbadaniu dziecka stwierdzam  

rozpoznanie: 

 

Dziecko może być uczestnikiem obozu bojerowo-narciarskiego wg załączonego programu (wskazania i 

przeciwwskazania) 

 

Dziecko nie kwalifikuje się do udziału w tym obozie 

 

 

 
 
 

 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć lekarza 

 


