
Obozy Żeglarskie 

Wielkie Jeziora Mazurskie  
 

Organizator:     KS Delfin Gdynia 
 

Kierownik obozu:        Marek Gula tel. 502-083-311 
 

Terminy:        Junga & Kadet : 27.06 - 07.07.2020 r. 

                        Kurs Żeglarski: 09.07 – 21.07.2020 r 

                        Obóz Żeglarski z duszą marynistyczną: 25.07 – 07.08. 2020 r. 
 

Zakwaterowanie:  na jachtach w  Ośrodku Żeglarsko –   Wypoczynkowym 

                       „Bocianie Gniazdo” w Rynie, ul. Mazurska 18  
 

Przejazd: pociągiem do Giżycka i dalej do Rynu busem: 
 

Wyjazd:  Zbiórka godz. 06.45 / odjazd 07.16  Dworzec PKP Gdynia Główna  

                 obok kas biletowych. Planowany przyjazd do Giżycka 12.01 
 

Powrót: godz.  21.22  Gdynia Główna Osobowa  (wyjazd z Giżycka 16.25)  
 

 

Lista rzeczy do zabrania 
Pakujemy rzeczy w worek żeglarski, miękką torbę lub miękki plecak. 

Walizki, sztywne torby, plecaki ze stelażem zabronione – nie mieszczą się w łódce 
Nie zapomnij: 

      -    maseczki do ochrony osobistej 

- śpiwór, jasiek 

- legitymacja szkolna 

- kieszonkowe na portowe uciechy  

oraz każdorazowe opłaty za  

WC ( 2 zł) i prysznice (10 zł). 

Warto ze sobą zabrać: 

- bielizna min. 3 zmiany 

- koszulki t-shirt min. 3 

- krótkie spodenki, spodenki 

sportowe 

- strój terenowy – długie spodnie, 

bluza z długim rękawem, czapka 

- bluza polarowa bądź ciepły sweter 

- kurtka przeciwdeszczowa (najlepiej 

sztormiak) 

- dla delikatnych rękawiczki bez 

palców 

       -  obuwie sportowe do biegania 

- buty wiązane o podeszwie nie 

rysującej pokładu (np. tenisówki) 

- czasami przydają się kalosze  

- pidżama 

- strój pływacki  

- okulary słoneczne 

- czapka z daszkiem 

- czapka zimowa      

- przybory toaletowe 

- 2 ręczniki  

- krem tłusty z filtrem do opalania 

środek na komary i kleszcze 

- latarka + zapas baterii 

- ok. 3  m. linki plecionej do ćwiczeń 

węzłów i podwieszania rzeczy 

- klamerki do suszenia bielizny 

- gdy towarzyskie 

- śpiewniki, instrumenty muzyczne 

 

Zaleca się żeby wszystkie rzeczy były spakowane w torby foliowe.  

 

Telefony komórkowe i gry elektroniczne dzieci zabierają na własną odpowiedzialność.  

W przypadku ich nadużywania będą one deponowane i wydawane tylko wieczorem. 

 
Jeżeli dziecko zażywa regularnie jakieś leki, 

proszę je zapakować wraz z instrukcją zażywania. 


