INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW OBOZÓW ŻEGLARSKICH
W OŚRODKU „BAZA TAŁTY”

DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIA
W dniu przyjazdu każde dziecko musi mieć ze sobą komplet wypełnionych i podpisanych przez
rodziców/ opiekunów prawnych dokumentów wymaganych podczas rejestracji w Bazie Tałty:
1. Karta kwaliﬁkacyjna
2. Opinia lekarza rodzinnego (nie ma potrzeby by było to zaświadczenie od lekarza sportowego)
3. Oświadczenia:
- o posiadanej przez dziecko umiejętności pływania (umiejętność pływania w zakresie wymaganym
na karcie pływackiej wymagana jest przy szkoleniu i egzaminie na patent żeglarza jachtowego)
- dotyczące samodzielnych wyjść dziecka poza teren Ośrodka w czasie trwania obozu
- zgoda na przystąpienie do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego

Wszystkie dokumenty do pobrania na bazatalty.pl.
OPŁATY
Zaliczkę w wysokości 500 zł należy wpłacić do 30.04. Pozostałą część należy opłacić najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem obozu. W przypadku dzieci przystępujących do egzaminu na patent
żeglarski należy dodatkowo doliczyć opłatę za egzamin, która wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonać na konto:
Klub Sportowy "Baza Mrągowo"
Bank Spółdzielczy w Mrągowie
nr rachunku: 26 8848 0008 0000 5164 1000 0001

NIEZBĘDNY EKWIPUNEK. CZYLI CO ZABRAĆ?
1. Minimum 2 zestawy ubrań sportowych na jacht lub zajęcia w terenie
2. Strój kąpielowy/ kąpielówki
3. Nakrycie głowy (najlepiej w jasnym kolorze)
4. Ubranie przeciwdeszczowe: sztormiak lub nieprzemakalna kurtka z kapturem, spodnie
z materiału chroniącego przed przemoczeniem
5. Obuwie żeglarskie lub sportowe na jasnej podeszwie
6. Gumowce/ Kalosze
7. Krem ochronny i okulary przeciwsłoneczne
8. Śpiwór (dotyczy tylko młodzieży wybierających się na rejs)
9. Przybory do pisania, notatnik (dotyczy tylko młodzieży przystępującej do egzaminu)

Kamizelki asekuracyjne zapewnia uczestnikom
Partner Techniczny

DODATKOWO MOŻNA ZABRAĆ
- wielofunkcyjny scyzoryk żeglarski (młodzież, która ukończyła 14 rok życia)
- kilka metrów linki o średnicy 5-8 mm
-2 szekle, małe kombinerki i klucz uniwersalny do śrub
- bidon na zimny napój
- latarkę
- coś przeciw komarom
Żaden z kursantów nie powinien mieć ze sobą niebezpiecznych przedmiotów, wartościowych
rzeczy, a także sprzętów elektronicznych, w szczególności drogich telefonów komórkowych.

Wszystkie rzeczy dostępne na www.decathlon.pl

PROGRAM
Pierwszego dnia turnusu uczestnicy zbierają się w godz. 10-12 w Ośrodku Szkoleniowym
„Baza Tałty” (wieś Tałty 30, 4 km od Mikołajek). Pierwszy posiłek wydawany jest o 14.00,
a po obiedzie odbędą się pierwsze zajęcia programowe.

Ramowy program dnia
7:30

pobudka, toaleta poranna, porządki w domkach

9:00

śniadanie, przygotowanie do zajęć

10:00 - 13:00

zajęcia programowe

11:30

drugie śniadanie (ew., prowiant na wodzie)

14:00

obiad

16:00 - 18:00

zajęcia programowe

19:00

kolacja

20:00

apel wieczorny

21:30

przygotowanie do snu, porządki w domkach

22:00

cisza nocna, obchód wieczorny po wszystkich domkach

W każdą niedzielę i dzień świąteczny uczestnicy z reguły nie maja porannych zajęć programowych
Jest to najlepszy czas na ewentualne odwiedziny rodziców. Dzieci pozostające w ośrodku bez
rodziców będą oczywiście miały zapewnioną opiekę i zorganizowane "świąteczne" zajęcia.

Wszystkie niezbędne produkty
dostępne pod tym linkiem

Poproś organizatora o kod rabatowy

