ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI 2019
wraz z programem edukacji żeglarskiej
POLSAILING 2019

Jeżeli Twoje dziecko jest z rocznika 2012-2009, w ramach naszych półkolonii może wziąć udział w bezpłatnych zajęciach żeglarskich 3h
dziennie lub skorzystać z pełnej oferty półkolonii nie płacąc za zajęcia na wodzie. Aby przystąpić do programu należy zarejestrować dziecko na
stronie: www.polsailing.pl

PROGRAM PÓŁKOLONII:
Szkolenie prowadzimy na łódkach klasy OPTIMIST, najlepiej dostosowanych do potrzeb małego żeglarza. Uczestnicy biorą
udział w treningu na wodzie, oraz zajęciach sportowo rekreacyjnych o tematyce żeglarskiej pod okiem wykwalifikowanej
kadry. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy (po 10 osób), w których odbywać się będą zajęcia.
08:30 - 09:30 - zajęcia rekreacyjne, plastyczno-techniczne, gry i zabawy
09:30 - 12:30 - zajęcia żeglarskie na wodzie, zajęcia sportowo rekreacyjne o tematyce żeglarskiej – na zmianę gr. I i gr. II
12:30 - 14:30 - obiad
14:30 - 16:00 - zajęcia żeglarskie na wodzie, zajęcia sportowo rekreacyjne o tematyce żeglarskiej – na zmianę gr. I i gr. II
16:00 - 16:30 - odbiór dzieci z półkolonii
UCZESTNICY:
Dzieci w wieku od 6-12 lat,
WYŻYWIENIE:
Obiad – wliczony w cenę
TERMINY w roku 2019:
1. turnus: 01.07 - 05.07
2. turnus: 8.07 - 12.07
3. turnus: 15.07 - 19.07
4. turnus: 5.08 - 9.08
CENA: 450 zł
Dla dzieci z programu PolSailing cena 
350 zł(istnieje możliwość uczestnictwa wyłącznie w bezpłatnych zajęciach z
programu Polsailing - czas trwania zajęć 3 h)
Cena obejmuje: opiekę instruktora, obiad, ubezpieczenie, wynajem łodzi, sprzęt asekuracyjny, materiały szkoleniowe.
Każdy uczestnik półkolonii na zakończenie dostaje pamiątkowy medal i upominek 😊
MIEJSCE:
Baza TKŻ w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim (18 km od Torunia).
Dojazd we własnym zakresie. Przyjazd na miejsce w godz. 8:30-9:00.
TKŻ organizuje dla chętnych transport dziecka z i do Torunia.
Wyjazd z Torunia ul. Zółkiewskiego 20/26 - parking przy sklepie TZMO sklep medyczny “Zdrowie” godz. 8:00, powrót godz. 16:30 (koszt dojazdów
150 zł/turnus)
UBIÓR MŁODEGO ŻEGLARZA:
Buciki do wody, kurtka przeciwdeszczowa, ciuchy na przebranie, strój
kąpielowy, spodnie ortalionowe, ręcznik, pianka krótka (do sportów wodnych)
mile widziana. Czapkę przeciwsłoneczną zapewnia organizator.
ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy: 
https://forms.gle/bTuGr1MtiEaQcmJcA
Kontakt telefoniczny: 606 646 229
Przy zapisie należy dokonać przedpłaty 150 zł. Do 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu półkolonii trzeba dokonać
wpłaty pozostałej kwoty. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów !!!!
ORGANIZATOR:
Toruński Klub Żeglarski
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1a, 87-100 Toruń
nr rachunku bankowego 
29 1090 1506 0000 0000 5001 0916
e-mail: 
tkz@wp.pl
http://www.tkz.torun.pl/

Na początku września, wśród dzieci z roczników 2011-2013 będzie prowadzony nabór do sekcji regatowej TKŻ. Uczestnicy
półkolonii mają pierwszeństwo zapisu do sekcji.

