
 

 

 
TERMIN: 11.07-23.07.2015 

CENA obóz żeglarski: 1950 zł 
 

Zapraszamy dzieci i młodzież na kolonie i obozy żeglarskie na 
Mazurach do pięknego i malowniczo położonego Hotelu 
Manor nad jeziorem Żbik w Olsztynie. Malownicze położenie 
jeziora, znanego również jako Tyrsko, zachęca do odwiedzin. 
Jego wyjątkowy, zdrowy mikroklimat wprowadza  
w pogodny nastrój, a unikalne walory przyrodnicze pozwalają 
na aktywny wypoczynek i ukojenie zmysłów. 
 
HOTEL MANOR - hotel konferencyjno - wypoczynkowy usytuowany nad malowniczym jeziorem Żbik  
w Olsztynie, to wyjątkowe miejsce, które zapewnia naszym Gościom idealne warunki do wypoczynku. Posiada 
bogate zaplecze rekreacyjno - sportowe z boiskami do piłki nożnej, siatkowej i siatkówki plażowej. Położona 
nieopodal ogólnodostępna plaża oferuje naszym Gościom możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego pod 
opieką ratownika. Dzieci z pewnością ucieszy plac zabaw z trampoliną i fontanną. Hotel posiada 300 miejsc 
noclegowych w pokojach 3, 4 i 5-osobowych oraz pokoje dwupoziomowe i apartamenty. W dolnej części hotelu 
znajduje się SPA, w którym znajduje się basen rekreacyjny i basen dla dzieci, sauna fińska, łaźnia parowa  
i jacuzzi. Do dyspozycji oddana została sala bilardowa, tenis stołowy, oraz Bajkolandia dla dzieci. 
www.manorhotel.pl 

 

ZAPEWNIAMY:  

� przejazd autokarem, 
� 12 noclegów, 12 śniadań, 12 obiadów, 12 kolacji, 
� gry, konkursy i zabawy na boiskach przyhotelowych, 
� plażowanie i kąpiel w jeziorze pod opieką ratownika, 
� dostęp do basenu w hotelu Manor, 
� ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
� zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem, 
� 3 profesjonalne dyskoteki w klubie, 
� spływ kajakami po jeziorze, 
� wycieczkę rowerową okolicznymi ścieżkami leśnymi, 
� wycieczkę do Kętrzyna i Wilczego Szańca, 
� doświadczoną opiekę pedagogiczną, 
� opiekę medyczną, 
� ubezpieczenie NW, 
� realizację programu wodnego: żeglarstwo, kajaki, winsurfing, kitesurfing  
 
 



PROGRAM MAZURSKA PRZYGODA - 7-11 i 12-17 LAT:  
 
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie – znajdują się tu 
multimedialne ekrany dotykowe, makiety zamków krzyżackich, animacje bitew i 
działania machin oblężniczych. Uczestnicy wycieczki w aktywny sposób śledzą historię zapoznając się z życiem 
codziennym mieszkańców zamków, przedmiotami codziennego użytku, uzbrojeniem i rzemiosłem.  
Pole Bitwy pod Grunwaldem.  
Nidzica – pięknie utrzymany zamek krzyżacki z XIV w. (bez zwiedzania muzeum).  
Zajęcia Ja i moja grupa – dzień integracji. Fabularna gra terenowa - Terenoznawstwo w pigułce, mapa, azymut 
czy szkic terenu, schowane wskazówki zdjęcia czy szczątkowe informacje pozwalające odkryć skarb 
Templariuszy.  
Olsztyn - zwiedzanie Starego Miasta (Zamek - muzeum Warmii i Mazur, Ratusz, Kościoł św. Jakuba, Wysoka 
Brama).  
Seans w Olsztyńskim Planetarium – wyruszymy w przestrzeń kosmiczną.  
Szkoła przetrwania oraz gry i zabawy integracyjne: celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom technik  
i pojęć z zakresu sztuki przetrwania i woodcraftu. Grupy uczestników, poprzez zabawę i ćwiczenia, przekształca 
się we współpracujące zespoły, w myśl zasady, że w dziczy najważniejszym wsparciem jest drugi człowiek. 
Zajęcia z survivalu obejmą m.in. zasady sztuki przetrwania, techniki zdobywania wody w trudnych warunkach, 
oraz budowa schronień. Zajęciom będą towarzyszyć gry i zabawy integracyjne takie jak: „Od najmłodszego do 
najstarszego”, „Radioaktywna rzeka”, „Hydraulik”,” Hasła”, „Mumia” - zajęcia dostosowane są do wieku 
uczestników.  
Wizyta w „Muzeum Nowoczesności”  – zapraszamy na pasjonującą podroż w czasie, podczas której, 
przemieszczając się po dawnych tartacznych halach, dowiemy się nie tylko jak wykorzystywano liczne 
wynalazki i odkrycia.  
Arboretum w Kudypach  - możemy tu znaleźć kącik przyrodniczy ukazujący piękno przyrody kudypskich 
lasów, jego roślinność i żyjące tu zwierzęta. W dalszej części znajdują się eksponaty historyczne związane  
z pracą leśników oraz wystawa geologiczna.  
Spacer ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną.  
Po obiedzie Wspinaczkowy Park Przygod – Przygoda, w której uczestnicy mają okazję przełamać słabości, 
poczuć adrenalinę, zapierającą dech w piersiach, a przede wszystkim pokazać na co ich stać. Trasa do przejścia, 
sprawi frajdę także najmłodszym uczestnikom pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów. 
 
PROGRAM ŻEGLARSKI - 12-18 LAT :  
Codziennie 2 x 1,5 h na wodzie – zajęcia prowadzone na najnowszej generacji łodziach klasy Omega oraz 
łodziach klasy Topaz Tres. 
Uczymy: 
- zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą, 
- terminologii żeglarskiej, 
- budowy jachtu, 
- węzłów żeglarskich, 
- podstaw prawa drogi, 
- określania kierunku i siły wiatru, 
- określania warunków pogodowych dla potrzeb żeglarskich na podstawie komunikatów meteo, 
- taklowania i klarowania łodzi, 
- prowadzenia jachtu na halsie, 
- prawidłowego trzymania i posługiwania się przedłużaczem, 
- prawidłowej pozycji sternika i ułożenia jachtu, 
- techniki prowadzenia jachtu na wiatr, halsowania, reagowania na szkwały, kierowania pracą załogi, 
- zmiany kierunku - praca sterem, praca żaglami, 
- wyboru momentu zwrotu przez sztag, 
- zwrotów przez sztag w warunkach słabego, średniego i silnego wiatru (do 20 kn), 
- prawidłowego prowadzenia jachtu z wiatrem, 
- prawidłowego wyboru halsu na pełnym wietrze, 
- zastosowania obciągacza bomu i jego wpływu na reakcje jachtu, 
- wyboru momentu zwrotu przez rufę, 



- zwrotów przez rufę w warunkach słabego, średniego i silnego wiatru (do 20 kn), 
- reakcji jachtu po nieudanych manewrach przy silnym wietrze, 
- wywrotki, zachowania załogi i stawiania łodzi, 
- manewru dojścia do boi. 
Zajęcia na obozie żeglarskim, 2 x po 1,5 h.: 
Kajaki 
Podczas zajęć uczestnicy obozu zapoznają się ze sposobem prawidłowego przenoszenia i wsiadania do kajaków, 
nauczą się efektywnie wiosłować i manewrować kajakiem. Po opanowaniu tych umiejętności zmierzymy się z 
torem przeszkód i dowiemy się, jak postępować w razie wywrotki kajaka. Następnie popłyniemy w odległe i 
bardzo malownicze zatoki jeziora Ukiel. 
Windsurfing 
Poszukiwaczom adrenaliny na pewno przypadnie do gustu windsurfing, czyli deska z przyczepionym do niej 
żaglem. Uczestnicy zapoznają się z tym sportem za pomocą ćwiczeń teoretycznych, jak i praktycznych. 
Dowiedzą się, jak zbudowana jest deska, w jaki sposób takluje się żagiel i jak prawidłowo przenosić sprzęt. 
Zostaną omówione zasady bezpiecznego pływania na windsurfingu. Będziemy ćwiczyć manewrowanie żaglem, 
utrzymywanie równowagi na desce, 
Kitesurfing 
Czyli pływanie na desce z latawcem. To stosunkowo nowy sport zyskujący coraz więcej fanów. Podstawy są 
łatwe do opanowania, a nauka dostarcza wiele frajdy. Zaczniemy od zapoznania się ze sprzętem, omówienia 
zasad bezpieczeństwa i zasad sterowania latawcem. Po szkoleniu teoretycznym będziemy mogli sprawdzić 
nabyte umiejętności w praktyce wykorzystując latawiec treningowy. Będziemy ćwiczyć startowanie, lądowanie 
oraz manewrowanie w powietrzu. 

 


