
 

 

     

 

 
Półkolonie to wspaniały początek przygody ze sportami wodnymi: żeglarstwem, kajakarstwem i aktywny wypoczynek. Celem 

półkolonii jest popularyzacja sportów wodnych, głównie żeglarstwa. 

Na półkolonii dzieci będą miały okazję żeglować na Omegach, jachtach kabinowych Tango i Sasanka oraz odbyć rejs w nieznane na 

szalupie SZ a także poznają podstawy kajakarstwa oraz nauczą się zasad bezpiecznej kąpieli, szant i węzłów żeglarskich. Wszystko to 

będzie przeplatane zabawami i zajęciami plastycznymi. 

 

 

Omega to najbardziej popularna klasa jachtów otwarto pokładowych, na których prowadzi 

się szkolenia. Są to żaglówki przygotowane do bezpiecznej żeglugi ( posiadają komory 

wypornościowe ), a wszystkie zajęcia na wodzie odbywają się w kamizelkach 

ratunkowych pod nadzorem instruktorów oraz WOPR. 
 

Każdy uczestnik półkolonii, już na pierwszych zajęciach, zostanie zapoznany teoretycznie i 

praktycznie z zasadami bezpieczeństwa na wodzie. 

 
 

Realizacja programu będzie uzależniona od stopnia 

zaawansowania uczestnika. Osoby, które nie brały 

udziału w szkoleniu żeglarskim, będą realizowały 

program podstawowy: 
Żeglarstwo: 

- poznanie budowy jachtu 

- nauka żeglowania na lądzie ( podstawy teorii 

żeglowania ) 

- nauka żeglowania na wodzie ( sterowanie i praca w 

załodze ) 

- rozpoznanie kierunku wiatru 

- poznanie kursów jachtu względem wiatru 

- przygotowanie jachtu do wypłynięcia 

- przepisy 

- klar jachtu po żeglowaniu 

- wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich 

 

 

 

W trakcie zajęć oprócz żeglowania uczestnicy: 

 poznają podstawy kajakarstwa

 elementy ratownictwa wodnego - dzieci 

nauczą się posługiwać kołem i rzutką 

ratowniczą

 wezmą udział w spływie kajakowym

 dowiedzą się jak bezpiecznie wypoczywać 

nad wodą, udzielać pierwszej pomocy 

przedmedycznej

 wezmą udział w Półkolonijnych Regatach.

 wszystko będzie przeplatane śpiewaniem 

szant i piosenek żeglarskich. 

 wezmą udział w chrzcie żeglarskim

 

W przypadku wyjątkowo niesprzyjających 

warunków pogodowych gry i zabawy, 

zajęcia teoretyczne na lądzie. 



 

pozostali uczestnicy zaawansowani: 

- żeglowanie na wodzie 

- doskonalenie poznanych elementów żeglowania - 

trzymanie kursu, zwroty, manewry portowe 

- poznanie nowych elementów żeglowania: 

trymowanie żagli, taktyka regatowa. 

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych 

instruktorów i asekurowane przez WOPR na 

motorówce Dzieci pływają bezwzględnie w kamizelce 

ratunkowej!!! 

 

Zapewniamy opiekę bez względu na warunki 

atmosferyczne. 

 

 

Nasz sprzęt: 

Omega, Sasanka, Tango, SZ, kajaki 

 
 

 
 

 

dla osób zameldowanych  

w stanicy  

 Pole namiotowe 70 zł 

 Domki 100 zł 



 

Cena obejmuje: 

 realizację programu zajęcia 

żeglarskie, ratownicze, 

kajakowe i inne 

 drugie śniadanie 

 obiad 

 napoje 

 koszulkę firmową 

 

 

 

* turnus odbędzie się, jeśli zgłosi się minimum 7 os 

 

 

(posiadające umiejętność pływania, potwierdzoną pisemnie przez rodziców)   
 

Nie wymagane doświadczenie żeglarskie!!! 

 

 

 



 

Po wyborze oferty prosimy o wysłanie wiadomości na 

adres: sw.wdzydze@gmail.com z danymi uczestnika. 

Prosimy również o wpłatę całkowitej kwoty za turnus. 

Dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na półkolonii. 

Decyduje kolejność wpłat za turnus. 
 

Karta uczestnika  – do pobrania ze strony:  

www.wdzydze-stanica.pl 

 

 

Płatności prosimy dokonywać na konto: 

32102014620000710201666379 

Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński Bydgoszcz 

W tytule wpłaty prosimy podać: nazwę imprezy, termin 

oraz imię i nazwisko uczestnika. 
 

Osoby które potrzebują Fakturę na wypoczynek dziecka 

proszone są o informację w recepcji podczas zgłoszenia. 

Potrzebne dane: 

- Imię i nazwisko dla kogo ma być wystawiona faktura,  

- Adres 

- NIP lub PESEL 

Informację "Tytułem wpłaty" np. "Półkolonie - Imię i 

nazwisko dziecka" 

 

 

www.wdzydze-stanica.pl

 

 

Plan dnia: 

8:00- 9:00 - spotkanie uczestników, zajęcia różne 

9:00 - 9:15 - apel 

9:15 - 10:30 - zajęcia programowe cz I  

10:30 - 10:45 - II śniadanie 

10:45 - 13:30 - zajęcia programowe cz. II  

13:30 - 14:00 - obiad 

14:00 - 16:30 - zajęcia programowe cz. III  

16:30 - klar sprzętu 

16:45 - zakończenie (prosimy o odbieranie dzieci 

do godziny 17:00) 

 

 

Ubiór żeglarza: 

- Bluza i spodnie dresowe 

- Kurtka przeciwdeszczowa 

(sztormiak ) 

- Spodnie przeciwdeszczowe 

(ortalionowe) 

- buty do wody 

- czapka 

 

 

Zabieramy 

obowiązkowo: 

- drugi komplet ciuchów 

na zmianę (łącznie z 

bielizną) 

- ręcznik 

- strój kąpielowy 

(kąpielówki) 

- krem z filtrem 

- mnóstwo pozytywnej 

energii  

 

 
 

 

 

 

Uwagi końcowe: 

Nie odpowiadamy za ukradziony, utopiony lub zagubiony sprzęt elektroniczny lub bagaż . Program 

będzie realizowany w zależności od warunków pogodowych oraz możliwości fizycznych uczestników. 

Istnieje możliwość niezrealizowania wybranych punktów programu, o czym decyduje kierownik obozu. 

 

 

 

STANICA WODNA PTTK 
Wdzydze ul. Stolema 1 

83-406 Wąglikowice 

Recepcja: tel.  +48 669 331 114 

www.wdzydze-stanica.pl/ 

Położenie: N 54*00’49”  E 17*55’18” 

 

 

mailto:zgloszenieuczestnika@gmail.com
http://www.wdzydze-stanica.pl/
tel:669%20331%20114
http://www.wdzydze-stanica.pl/


 

 


