
Camps4Fun 
 Żeglowanie, zabawa i nauka języka!
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NASZA MISJA

Zespół Camps4fun całe swoje zaangażowanie skupia na stworzeniu ciekawej, ambitnej i, przede wszystkim, bez-
piecznej oferty dla dzieci i młodzieży. Nasz cel to satysfakcja klienta, a dzięki bezpośredniej organizacji wyjazdów 
możemy zagwarantować ich najwyższą jakość.
Najmocniejszą stroną naszej firmy są ludzie- pełni wiedzy i doświadczenia, dla których podróże to pasja i sposób na 
życie. Celem naszych wyjazdów jest przekazanie umiejętności, które uczestnicy obozów będą wykorzystywać przez 
całe życie. Dbamy również o to, aby organizowane przez nas kolonie zapewniały rozrywkę i pozostawiały niesamo-
wite wspomnienia.
Nasze obozy to możliwość poznania ciekawych ludzi, podjęcia niecodziennych wyzwań i niekiedy konieczność po-
konywania własnych barier. Jeżeli Twoje dziecko pociąga przygoda, a w codziennym życiu doskwiera mu nuda i mo-
notonia- niech przyłączy się do nas!

WYSOKA JAKOŚĆ
Dbamy o  to, aby każdy składnik naszych obozów był 
najwyższej jakości. Jachty i  ośrodki, w  których zakwa-
terowani są nasi uczestnicy są dokładne sprawdzane 
i  pozwalają nam zagwarantować maksymalny poziom 
komfortu i bezpieczeństwa. Wszelkie produkty spożyw-
cze zaś dobierane są pod czujnym okiem dietetyka.

BOGATY PROGRAM OBOZÓW
Na naszych obozach nie ma miejsca na nudę. Pragnie-
my, aby dla ich uczestników każdy dzień był nowym wy-
zwaniem i niósł za sobą niezwykłe wspomnienia.

WYKWALIFIKOWANA KADRA
Nasz zespół to grupa doświadczonych ludzi, mających 
doskonały kontakt się z  dziećmi i  młodzieżą. To ludzie 
o  szerokich zainteresowaniach, pełni nowych pomy-
słów, uwielbiający aktywnie spędzać czas.

NIEWIELKIE GRUPY
Kameralne grupy pozwalają na lepszą integrację i kon-
takt z wychowawcą, a także zapewniają większe bezpie-
czeństwo. Liczebność naszej kadry jest większa od tej, 
której wymagają przepisy. Dzięki temu możemy mieć 
pewność, że nasi podopieczni są pod doskonałą opieką.

BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie obozowe zajęcia, przeprowadzane są pod 
opieką odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów 
z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

DLACZEGO MY?
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KONRAD TARASIEWICZ 
Właściciel 
Kapitan jachtowy i motorowodny, przez wiele lat pływał w ran-
dze oficera na żaglowcach Pogoria i Zawisza Czarny. Oprócz tego 
nurek, ratownik, operator radiowy, instruktor żeglarski i motoro-
wodny. Prywatnie tata Vincenta i mąż Joanny – instruktorki wind-
surfingu i narciarstwa.
e-mail: konrad@camps4fun.com

KRYSTYNA ŻÓŁKIEWSKA-DACHNIEWSKA
Właściciel
Założycielka szkoły języków obcych School 4 You w Warszawie. 
Lektorka języków obcych, z zamiłowania nauczycielka, rozwija-
jąca się w tym co kocha – przekazywaniu swojej wiedzy dzieciom 
i młodzieży. 
e-mail: krystyna@camps4fun.com

JOANNA TARASIEWICZ
Instruktor
Instruktorka narciarstwa i  windsurfingu, z  zamiłowania żeglarz 
jachtowy. Prywatnie żona Konrada i matka Vincenta. 
e-mail: joanna@camps4fun.com

MATEUSZ RADZIAK
Event Manager
Z zamiłowania organizator imprez turystycznych i nie tylko, hob-
bystycznie dj, uwielbiający sport, w szczególności piłkę nożną. 
e-mail: mateusz@camps4fun.com

DAGMARA PIERZGALSKA
Event Manager/Animator
Z wykształcenia nauczycielka języków obcych i WOKu. Od 6 lat 
wychowawca kolonijny, animator czasu wolnego, trener Odysei 
Umysłu i kreatywności. Interesuje się teatrem i kulturą Wscho-
du.
e-mail: dagmara@camps4fun.com

VERONIKA BEZRODNAYA
Event Manager
Kochająca tańczyć absolwentka szkoły choreograficznej i inży-
nier transportu. Z zamiłowania podróżniczka, wielbicielka mu-
zyki i dobrej książki. 
e-mail: veronika@camps4fun.com

KADRA



www.camps4fun.pl +48 58 732 25 05 biuro@camps4fun.pl 4

BIURO MISZEWO 
Miszewo 78 
80-297 Banino 
tel.: 58 732 25 05

BAZA MAZURY CAMPS4FUN
obozy nurkowe i motorowodne

Mazurskie Służby Ratownicze
Okartowo 30
12-250 Orzysz nad j. Śniardwy

PORT MAKARINA 
obozy wędrowne, wędrowno-językowe i szkoleniowe

ul. Owsiana 11
13-200 Działdowo

LOKALIZACJA BAZ I BIUR

ODLEGŁOŚĆ OD MIAST 
Gdańsk   23 km

Warszawa  430 km

Gdynia 21 km

Okartowo 300 km

Poznań 330 km

ODLEGŁOŚĆ OD MIAST
Gdańsk 273 km

Warszawa 240 km

Ełk 47 km

Olsztyn 110 km

Miszewo 300 km

ODLEGŁOŚĆ OD MIAST
Gdańsk  280 km

Warszawa  252 km

Ełk  44 km

Olsztyn  144 km

Miszewo  303 km

Port usytuowany jest w  spokojnej zatoczce, na wschód od 
szlaku prowadzącego z  Niegocina w  kierunku miejscowości 
Miłki. W  przyszłości ma tędy przebiegać droga wodna przez 
jeziora Wojnowo, Buwełno i Tyrkło – aż do Okartowa. W oka-
załym budynku portowym działa restauracja, są pokoje go-
ścinne oraz eleganckie sanitariaty. A  tuż obok goście korzy-
stają z  pola kempingowego i  miejsca na ognisko. Przystań 
dysponuje także gościnnymi stanowiskami postojowymi oraz 
miejscami rezydenckimi. Aby tu trafić, wystarczy z Niegocina 
skierować jacht w kierunku jeziora Niałk Duży i przepłynąć na 
Wojnowo.

Uczestnicy zakwaterowani są w  bazie Mazurskich Służb Ra-
towniczych w  Okartowie. Charakteryzuje ją  przepiękne po-
łożenie w zatoce jeziora Śniardwy.  Pod względem otoczenia, 
bezpieczeństwa i funkcjonalności nie może konkurować z nią 
żaden inny ośrodek na Mazurach. Mazurska Służba Ratowni-
cza dysponuje nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym pro-
wadzenie akcji o  każdej porze roku i  w  każdych warunkach 
pogodowych. Pod opieką jej ratowników pozostaje cała połu-
dniowa część systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Biuro w Miszewie mieści się pod adresem Miszewo 78, 80-297 
Banino w  żółto-zielonym budynku przy drodze krajowej 
nr. 20. Bliska odległość do Trójmiasta jest jednym z najwięk-
szych atutów naszego biura – dzięki temu jesteśmy w stanie 
być w każdym z trójmiejskich miast w niecałe 30 minut.
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ODZNAKI UZNANIOWE
Egzaminowane na koniec obozu przez kadrę, każdy uczestnik ma do wyboru 2 
z 18 propozycji. Odznaki stopnia II można zdawać wyłącznie, gdy uczestnik po-
siada stopień I oraz jest na obozie drugi raz. Uczestnik obozu sam przy pomocy 
całej kadry wybiera co chce zdawać podczas danego turnusu. Campowicz po 
zdanym sprawdzianie intelektualnym/sprawnościowym otrzymuje odznakę 
w formie naszywki oraz dyplom z oceną za zaliczenie.

• Sportowiec
• Kapitan
• Piłkarz 
• Piłkarz światowej 

klasy – stopień II
• Pierwsza Pomoc
• Marynarz
• Starszy Marynarz 

– stopień II

• Załogant
• Starszy załogant – 

stopień II
• Język angielski
• Język angielski 

zaawansowany – 
stopień II

• Język Francuski

• Język francuski 
zaawansowany – 
stopień II

• Ranny ptaszek
• Biegacz
• Wzorowa 

dyscyplina
• Nurek
• Starszy Nurek – 

stopień II

ODZNAKI ZA STAŻ NA OBOZACH CAMPS4FUN 
Staż na naszych obozach nagradzamy najważniejszymi odznakami, uczestnik 
dostaje razem z  naszywką, dyplomem potwierdzającym i  oceną, wystawianą 
przez naszą kadrę:

• Szeregowy
• Sierżant
• Kapitan

• Major
• Generał

Zabierz ze sobą 
kolegę lub koleżankę 
i odbierz 50 zł zniżkę!

Program lojalnościowy*
Szukaj unikalnych kodów 
u naszych agentów, które 
upoważniają do zniżek.

JAK ZAREZERWOWAĆ OBÓZ? ODZNAKI

1 2 3

RABATY

a) Jedziesz z nami drugi raz? Otrzymujesz 50 zł zniżkę – podaj nazwę i datę obozu na którym byłeś podczas rezerwacji!
b) Jedziesz z nami trzeci raz? Otrzymujesz 75 zł zniżki!
c) Jedziesz z nami czwarty raz? Otrzymujesz 100 zł zniżki!

ONLINE
www.camps4fun.pl

OSOBIŚCIE
Miszewo 78 

80-297 Banino

TELEFONICZNIE
58 732 25 05 

pn-pt 8.20-16.20

U AGENTA

*

Rabaty nie łączą się
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LEKARSTWA: 
Sprawę lekarstw rozwiązujemy w następujący sposób: dzieci 
do 15 r.ż przekazują lekarstwa swoim wychowawcom z  do-
kładnym opisem działania i dawkowania sporządzonym przez 
rodziców. Wychowawcy dopilnują, aby każdy uczestnik przy-
jął wymagane lekarstwa.

JAKIE DOKUMENTY ZE SOBĄ ZABRAĆ? 
Konieczne będzie zabranie ze sobą:

• legitymacji szkolnej
• kartkę z numerem PESEL
• wszystkich dokumentów związanych z  obozem jeśli 

jeszcze nie dostarczyliście ich do biura.

CO Z APARATAMI?
Z każdego turnusu przygotowujemy relację fotograficzną, ale 
oczywiście co własne zdjęcia to własne. Dlatego kwestie apa-
ratów fotograficznych zostawiamy do decyzji własnej, trzeba 
jednak pamiętać o tym, aby aparatu pilnować i nie zostawiać 
bez opieki. Podpowiadamy rodzicom, aby nie wyposażali 
swoich pociech w drogie, najnowocześniejsze modele.

OBOZOWY NIEZBĘDNIK CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?
• legitymację szkolną,
• śpiwór, poduszkę,
• prześcieradło,
• latarkę (najlepiej czołówkę),
• ubrania przeciwdeszczowe (najlepiej sztor-

miak),
• 2-3 ciepłe swetry,
• ciepłą piżamę lub dres do spania,
• 2-3 pary spodni, ciepłą bieliznę,
• czapkę wełnianą i przeciwsłoneczną,
• przybory toaletowe,
• krem z filtrem UV,
• ręczniki,
• wygodne obuwie,
• ubranie na upały (koszulki, krótkie spodenki, 

okulary przeciwsłoneczne),
• sandały/klapki,
• wygodny strój (np. dres)
• strój kąpielowy,
• dobry humor i pozytywne nastawienie:)

BEZPIECZEŃSTWO
• Bezpieczeństwo uczestników na naszych 

obozach to dla nas priorytet.
• Każdy jacht ma możliwość śledzenia jego 

położenia za pomocą internetu.
• Kadra jest specjalnie przeszkolona i wykwa-

lifikowana do opieki nad dziećmi i młodzie-
żą.

• Wszystkie jachty są w  pełni bezpieczne, 
kompletne i sprawne.

• Każdy skipper jest bardzo doświadczonym 
żeglarzem, współpracującym z firmą od wie-
lu lat.

• Cała kadra jest przeszkolona z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy.

• Podczas obozu rodzice mają całodobowy 
kontakt z opiekunami.

• Wszystkie ośrodki, miejsca i  animacje były 
sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa 
i komfortu.

KIESZONKOWE
Na naszych obozach wszelkie świadczenia są już opłacone, 
warto jednak mieć ze sobą kieszonkowe na własne, dodat-
kowe wydatki. Proponujemy zabrać ok. 100-150 zł. na swoje 
przyjemności i zakup ewentualnych pamiątek. Ci, którzy oba-
wiają się, że mogą zgubić gotówkę będą mogli przechowywać 
ją w  depozycie u  swojego wychowawcy. Radzimy wziąć ze 
sobą pieniądze w drobnych banknotach, aby uniknąć proble-
mów z ich rozmienianiem.

URZĄDZENIA MOBILNE:
Z własnego doświadczenia wiemy, że korzystanie z urządzeń 
mobilnych w okolicach wody często kończy się kąpielą tego 
urządzenia – dlatego zabierzcie ze sobą podstawowe modele 
telefonów komórkowych, a wszelakie laptopy, tablety itp. zo-
stawcie w domu. Odpoczynek od facebooka, youtube, ask.fm 
i innych na pewno wszystkim wyjdzie na dobre – obiecujemy 
;)
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SPIS TREŚCI

OBOZY WĘDROWNE: OBÓZY NURKOWE I MOTOROWODNE

ANGIELSKI NA WODZIE 
Angielski na jachcie.
Obóz wędrowno – językowy dla młodzieży.

15-18
lat

11-14
lat

13
dni

OBÓZ SZKOLENIOWY NA PATENT STERNIKA 
MOTOROWODNEGO
Obóz z kursem na patent ISSA Inland Power Yacht 
Skipper lub Sternika Motorowodnego PZMWINW

13-18
lat

11
dni

PATENT ŻEGLARSKI
Obóz szkoleniowy na patent Żeglarski ISSA 
lub PZŻ dla młodzieży

15-18
lat

13
dni

ŻEGLARSKA WĘDRÓWKA
Żeglarski obóz z elementami języka 
obcego

15-18
lat

11-14
lat

13
dni

7
dni

PODWODNA PRZYGODA ZAAWANSOWANA
Obóz nurkowy z kursem  
Advanced Open Water Diver (AOWD) PADI 

15-18
lat

12-14
lat

9
dni

PODWODNA PRZYGODA: 
Obóz nurkowy z kursem  
Open Water Diver (OWD) PADI

15-18
lat

12-14
lat

7
dni

FRANCUSKI NA WODZIE 
Francuski na jachcie.
Obóz wędrowno – językowy dla młodzieży.

15-18
lat

11-14
lat

13
dni
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JACHT KLASY LUX – PHILA 880
Rejsy odbywać się będą na nowych, wygodnych jachtach Phila 880, które cechuje 
wysoki standard. Każdy z  nich wyposażony jest w  ogrzewanie. Nikt nie musi więc 
martwić się o pogodę – nawet podczas deszczu w jachcie będzie ciepło i sucho.

*na jednym z jachtów

WYŻYWIENIE:
Załogi same będą przygotowywać posiłki z otrzymanych od nas zapasów. Dostarczone produkty 
spożywcze będą najwyższej jakości i  dobrane pod okiem dietetyka (zabraknie często spotyka-
nych podczas rejsów chińskich zupek z paczki). Kolacja pierwszego i przedostatniego dnia obozu 
serwowana będzie w restauracji w porcie. W razie konieczności istnieje możliwość przygotowania 
produktów, odpowiadających indywidualnej diecie dziecka.

PORT:
Obozy wędrowne rozpoczynają i kończą się w porcie Makarina, nad jez. Wojnowo. Usytuowany 
jest on w spokojnej zatoczce, na wschód od szlaku prowadzącego z Niegocina w kierunku miej-
scowości Miłki. W przyszłości ma tędy przebiegać droga wodna przez jeziora Wojnowo, Buwełno 
i Tyrkło – aż do Okartowa. W okazałym budynku portowym działa restauracja, są pokoje gościnne 
oraz eleganckie sanitariaty. Do użytku gości oddane jest również pole kempingowe i miejsce na 
ognisko.

DOJAZD:
We własnym zakresie lub PKP z konwojentem z Gdańska, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krako-
wa , następnie autokarem z Giżycka (jeżeli zbierze się min. 5 osób z jednego miasta)- dodatkowa 
opłata według cennika w obie strony. W wypadku grup min. 10 osobowych możliwy jest dojazd 
z innych miejscowości.

Więcej informacji na stronie www.camps4fun.pl

• elektroniczna nawigacja*,
• ogrzewanie webasto,
• lodówka,
• tracking, umożliwiający zdalne śledzenie 

pozycji jachtu,
• zaburtowy silnik z manetką Yamacha 10 

FT z  układem sterującym,

• radio CD + 2 głośniki,
• WC Kingston,
• ster strumieniowy,
• tent,
• instalacja 230V/ ładowarkę,
• Raymarine ST40 Bidata,
• 2 baterie słoneczne.

WYPOSAŻENIE JACHTU PHILA 880:

OBOZY WĘDROWNE:

Gdynia / Gdańsk 80 zł
Toruń 140 zł
Warszawa 170 zł
Kraków 189 zł
Szczecin Główny 160 zł

Poznań Główny 146 zł
Wrocław Główny 170 zł
Katowice 186 zł
Łódź 150 zł
Bydgoszcz 140 zł

CENY DOJAZDU W OBIE STRONY:

www.camps4fun.pl +48 58 732 25 05 biuro@camps4fun.pl 8
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Kolonia żeglarska z  elementami języka angielskiego to doskonała propozycja dla tych, którzy 
chcą spędzić wakacje w  niebanalny sposób i  oderwać się od rutyny, panującej na lądzie. Wy-
korzystując naszą pasję i doświadczenie, zdobywane przez lata pragniemy  wszczepiać bakcyla 
i uczyć współpracy na jachcie już od najmłodszych lat.  Wszyscy uczestnicy wyjazdu będą mieli 
okazję skosztować prawdziwego życia na wodzie, stać się pełnoprawnym członkiem załogi, na-
brać masę żeglarskich umiejętności, a także – dzięki anglojęzycznej kadrze – oswoić się z języ-
kiem obcym.

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie. 

Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl

TERMINY I CENY

W PROGRAMIE OBOZU MIĘDZY INNYMI:

• Zajęcia języka angielskiego 
dalekie od szkolnej nudy i angażujące 
wszystkie zmysły. Nasi lektorzy 
pozbywają uczniów barier, śmiejąc się, 
grając w indywidualnie przygotowywane 
gry i realizując projekty językowe. Każde 
warsztaty to zbiór niespodzianek, 
ponieważ chcemy zaprzeczać opinii, że 
nauka języków jest nudna i monotonna. 
Zajęcia odbywają się na łodzi, 
w plenerze i w salach różnych ośrodków 
turystycznych. 

• Podstawy żeglowania 
jak przygotować jacht do wypłynięcia, 
zacumować go oraz jak zachować się na 
wodzie.

• Meteorologia 
czyli jak odczytywać i interpretować 
pogodę

• Sport i fitness codzienna dawka zajęć 
ruchowych i rozgrywek grupowych

• Obyczaje żeglarskie 
to, co sprawia, że tak łatwo zakochać się 
w żeglarstwie

• Noclegi w portach i bindugi 
poznawanie mazurskich zakątków, 
do których nie sposób dotrzeć drogą 
lądową

• Wspólne wieczory 
czyli codzienna dawka integracji 
podczas gier, zabaw i ognisk 
w żeglarskim klimacie

05 lipca – 18 lipca 2014 13 dni 2349 PLN

18 lipca – 31 lipca 2014 13 dni 2349 PLN

31 lipca – 13 sierpnia 2014 13 dni 2349 PLN

13 sierpnia – 26 sierpnia 2014 13 dni 2349 PLN

CENA OBEJMUJE::
zakwaterowanie na jachcie Phila 880, pełne wyżywienie, opiekę kadry, zajęcia języ-
ka angielskiego, opłaty portowo-paliwowe, natryski w portach, realizację programu 
wraz z wykorzystaniem niezbędnych sprzętów i materiałów, ubezpieczenie NNW

CENA NIE OBEJMUJE::
dojazdu

ANGIELSKI NA WODZIE 15-18
lat

11-14
lat

13
dni
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Uwielbiasz Francję, a  dźwięk języka jej mieszkańców przyprawia Cię o  zawrót głowy? Kochasz 
francuskie potrawy i z  rozmarzeniem spoglądasz na zdjęcia Paryża i  innych francuskich zakąt-
ków? W takim razie ten obóz jest właśnie dla Ciebie! Dla jego uczestników przygotowaliśmy spe-
cjalny program, który w  interesujący sposób pozwoli przyswoić język francuski oraz  przybliży 
kulturę tego niezwykłego kraju. Wszystko to w otoczeniu mazurskich jezior i otaczającej je prze-
pięknej przyrody.

W PROGRAMIE OBOZU MIĘDZY INNYMI:

• Zajęcia języka francuskiego 
warsztaty językowe prowadzone 
są w sposób, daleko odbiegający 
od szkolnej nudy. Nasi lektorzy 
wykorzystują najnowsze techniki, 
aby  zapoznać uczestników z językiem 
obcym. Wykorzystując do tego 
specjalnie przygotowywane gry, 
zabawy oraz projekty, uczniowie nie 
tylko pozbawiają się barier, ale również 
w interesujący sposób zapoznają się 
z kulturą Francji. Zajęcia odbywają się 
na łodzi, w plenerze oraz salach różnych 
ośrodków turystycznych.

• Podstawy żeglowania 
jak przygotować jacht do wypłynięcia, 
zacumować go oraz jak zachować się na 
wodzie.

• Meteorologia 
czyli jak odczytywać i interpretować 
pogodę

• Sport i fitness codzienna dawka zajęć 
ruchowych i rozgrywek grupowych

• Obyczaje żeglarskie 
to, co sprawia, że tak łatwo zakochać się 
w żeglarstwie

• Noclegi w portach i bindugi 
poznawanie mazurskich zakątków, 
do których nie sposób dotrzeć drogą 
lądową

• Wspólne wieczory 
czyli codzienna dawka integracji 
podczas gier, zabaw i ognisk 
w żeglarskim klimacie

05 lipca – 18 lipca 2014 13 dni 2349 PLN

18 lipca – 31 lipca 2014 13 dni 2349 PLN

31 lipca – 13 sierpnia 2014 13 dni 2349 PLN

13 sierpnia – 26 sierpnia 2014 13 dni 2349 PLN

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie na jachcie Phila 880, pełne wyżywienie, opiekę kadry, zajęcia języ-
ka francuskiego, opłaty portowo-paliwowe, natryski w portach, realizację programu 
wraz z wykorzystaniem niezbędnych sprzętów i materiałów, ubezpieczenie NNW

CENA NIE OBEJMUJE:
dojazdu

FRANCUSKI NA WODZIE 15-18
lat

11-14
lat

13
dni

TERMINY I CENY

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie. 

Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl
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Kolonia żeglarska z  elementami języka angielskiego to doskonała propozycja dla tych, którzy 
chcą spędzić wakacje w  niebanalny sposób i  oderwać się od rutyny, panującej na lądzie. Wy-
korzystując naszą pasję i doświadczenie, zdobywane przez lata pragniemy  wszczepiać bakcyla 
i uczyć współpracy na jachcie już od najmłodszych lat.  Wszyscy uczestnicy wyjazdu będą mieli 
okazję skosztować prawdziwego życia na wodzie, stać się pełnoprawnym członkiem załogi, na-
brać masę żeglarskich umiejętności, a także – dzięki anglojęzycznej kadrze – oswoić się z języ-
kiem obcym.

W PROGRAMIE OBOZU:

• Podstawy żeglowania  
w teorii i przede wszystkim w praktyce

• Węzły żeglarskie  
metody wiązania najważniejszych 
węzłów

• Elementarne zasady nurkowania  
zakładanie maski, oddychanie 
i podstawowe zasady zachowania się 
pod wodą

• Noclegi w portach i bindugi  
poznawanie najpiękniejszych zakątków 
Mazur od strony, znanej tylko żeglarzom

• Nauka komend  
nie tylko w języku polskim, ale także 
angielskim!

• Etyka żeglarska  
jak odpowiednie zachować się na 
wodzie i w odwiedzanym porcie

• Samodzielność i współpraca  
czyli najważniejsze wartości na wodzie

• Wspólne wieczory 
gry, zabawy i ogniska we wspólnym 
gronie na łonie przepięknej mazurskiej 
przyrody

• Szanty i zwyczaje żeglarskie  
czyli to, co sprawia, że żeglarstwo to 
niezwykły sport!

• Zasady zdrowego żywienia 
jak i dlaczego warto zdrowo się odżywiać

• Sport i fitness  
codzienne zajęcia ruchowe

• Pierwsza pomoc  
jak zabandażować rękę lub postępować 
w przypadku omdlenia

• Meteorologia  
czyli jak odczytywać i interpretować 
pogodę, co to jest skala Beauforta i na 
jakie warunki atmosferyczne szczególnie 
uważać

05 lipca – 18 lipca 2014 13 dni 1999 PLN
18 lipca – 31 lipca 2014 13 dni 1999 PLN
31 lipca – 13 sierpnia 2014 13 dni 1999 PLN
13 sierpnia – 26 sierpnia 2014 13 dni 1999 PLN
05 lipca – 12 lipca 2014 7 dni 1100 PLN
12 lipca – 19 lipca 2014 7 dni 1100 PLN
19 lipca – 26 lipca 2014 7 dni 1100 PLN
26 lipca – 02 sierpnia 2014 7 dni 1100 PLN
02 sierpnia – 09 sierpnia 2014 7 dni 1100 PLN
09 sierpnia – 16 sierpnia 2014 7 dni 1100 PLN
16 sierpnia – 23 sierpnia 2014 7 dni 1100 PLN

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie na jachcie Phila 880, pełne wyżywienie, opiekę kadry, opłaty porto-
wo-paliwowe, natryski w  portach, realizację programu wraz z  wykorzystaniem nie-
zbędnych sprzętów i materiałów, ubezpieczenie NNW

CENA NIE OBEJMUJE:
dojazdu, zajęć dodatkowych

15-18
lat

11-14
lat

13
dniŻEGLARSKA WĘDRÓWKA

TERMINY I CENY

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie. 
Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl
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Obóz szkoleniowy to wyjazd wychodzący naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy chcących połą-
czyć szkolenie na podstawowe stopnie żeglarskie ze świetną zabawą podczas rejsu po najpięk-
niejszych zakątkach Mazur. Obok czynnego wypoczynku pod żaglami uczestnicy nabiorą również 
wiedzę i umiejętności, wymagane do uzyskania patentu ISSA Inland Skipper lub Żeglarz Jachto-
wy PZŻ. Połączenie rejsu ze szkoleniem to najlepszy sposób na nabranie żeglarskiego doświad-
czenia w towarzystwie doświadczonej kadry skipperów, instruktorów i animatorów.
Uczestnicy obozu odbędą wszelkie wymagane zajęcia programowe na wybrany przez siebie pa-
tent (do wyboru ISSA Inland Skipper lub Żeglarz Jachtowy PZŻ). Na naszych obozach stawiamy 
na praktykę, dzięki której przyszli żeglarze będą mogli bezpiecznie prowadzić jacht. Teoria zaś 
ograniczona jest do niezbędnego minimum.

W PROGRAMIE OBOZU:

• Budowa jachtu 
nazewnictwo podstawowych części 
składowych jednostki i bezpieczne 
posługiwanie się nimi

• Manewrowanie 
wykorzystywanie najważniejszych 
manewrów w praktyce

• Teoria żeglowania 
najważniejsze pojęcia, związane 
z żeglowaniem

• Praktyka 
eksploatacja jachtu, sprawdzanie jego 
stanu technicznego i przygotowywanie 
go do wypłynięcia

• Meteorologia 
jak odczytywać i interpretować pogodę

• Węzły żeglarskie 
metody wiązania najważniejszych 
węzłów

• Ratownictwo 
jak zabandażować rękę lub postępować 
w przypadku omdlenia oraz co robić, 
gdy człowiek wypadnie za burtę

• Przepisy 
najważniejsze zasady, obowiązujące 
w żegludze śródlądowej

05 lipca – 18 lipca 2014 13 dni 2249 PLN

18 lipca – 31 lipca 2014 13 dni 2249 PLN

31 lipca – 13 sierpnia 2014 13 dni 2249 PLN

13 sierpnia – 26 sierpnia 2014 13 dni 2249 PLN

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie na jachcie Phila 880, pełne wyżywienie, opiekę kadry, szkolenie na 
wybrany patent, opłaty portowo-paliwowe, natryski w portach, realizację programu 
wraz z wykorzystaniem niezbędnych sprzętów i materiałów, ubezpieczenie NNW

CENA NIE OBEJMUJE:
dojazdu, zajęć dodatkowych, opłaty za wydanie certyfikatu

15-18
lat

11-14
lat

13
dniOBÓZ SZKOLENIOWY NA PATENT ŻEGLARSKI

TERMINY I CENY

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie. 

Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl
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BAZA I ZAKWATEROWANIE:
Uczestnicy zakwaterowani są w bazie Mazurskich Służb Ratowniczych w Okartowie. Charaktery-
zuje ją  przepiękne położenie w zatoce jeziora Śniardwy.  Pod względem otoczenia, bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności nie może konkurować z nią żaden inny ośrodek na Mazurach. Mazurska 
Służba Ratownicza dysponuje nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym prowadzenie akcji o 
każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Do naszej dyspozycji oddany jest profe-
sjonalny sprzęt wodny. Dzięki tej lokalizacji, uczestnicy obozu mogą zobaczyć od wewnątrz, jak 
wygląda codzienna praca Mazurskich Służb Ratowniczych.

WYŻYWIENIE:
Na dzienne wyżywienie składają się 3 duże posiłki i podwieczorek. Wszystkie dania przygotowy-
wane są ze świeżych, zdrowych i starannie dobranych produktów. Istnieje możliwość dostosowa-
nia posiłków do indywidualnej diety dziecka. 

DOJAZD:
We własnym zakresie lub PKP z konwojentem z Gdańska, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krako-
wa , następnie autokarem z Giżycka (jeżeli zbierze się min. 5 osób z jednego miasta)- dodatkowa 
opłata według cennika w obie strony. W wypadku grup min. 10 osobowych możliwy jest dojazd 
z innych miejscowości.

Więcej informacji na stronie www.camps4fun.pl

OBOZY MOTOROWODNE I NURKOWE

Gdynia / Gdańsk 80 zł
Toruń 140 zł
Warszawa 170 zł
Kraków 189 zł
Szczecin Główny 160 zł

Poznań Główny 146 zł
Wrocław Główny 170 zł
Katowice 186 zł
Łódź 150 zł
Bydgoszcz 140 zł

CENY DOJAZDU W OBIE STRONY:

www.camps4fun.pl +48 58 732 25 05 biuro@camps4fun.pl 13
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Obóz z kursem na patent sternika motorowodnego to idealna propozycja dla tych, którzy są po-
łączyć przyjemne z pożytecznym- świetnie się bawić w otoczeniu niezapomnianego mazurskiego 
klimatu i przy okazji zdobyć uprawnienia do prowadzenia motorówki. Uczestnicy wyjazdu mogą 
wybrać, o który patent będą się ubiegać. Proponujemy kurs na certyfikat ISSA Inland Poweryacht 
Skipper lub Sternika Motorowodnego PZMWiNW.

W PROGRAMIE OBOZU:

• Wiadomości ogólne i przepisy 
czyli krótka historia i najważniejsze 
informacje, związane z poruszaniem po 
wodach śródlądowych

• Budowa jachtów motorowodnych 
i mechanika 
nazewnictwo oraz bezpieczne 
posługiwanie się poszczególnymi 
elementami jednostki

• Prace bosmańskie 
czyli wiązanie węzłów żeglarskich 
i podstawowa naprawa jachtu

• Locja śródlądowa 
jak omijać przeszkody 
i niebezpieczeństwa, które mogą nas 
spotkać na wodzie oraz jak rozpoznawać 
szlaki żeglowne

• Meteorologia 
czyli jak odczytywać i interpretować 
pogodę, co to jest skala Beauforta i na 
jakie warunki atmosferyczne szczególnie 
uważać

• Ratownictwo 
jak pomóc drugiemu człowiekowi, 
rozpoznać stan zagrożenia i udzielić 
pierwszej pomocy

• Etyka wodniacka 
jak odpowiednio zachować się na 
wodzie i w odwiedzanym porcie

• Manewrowanie 
czyli odkrywanie teorii w praktyce

• Wspólne wieczory 
codzienna integracja pełna morskich 
opowieści, szant i zwyczajów żeglarskich

• Zajęcia sportowe 
codzienna dawka ruchu, czyli zabawy, 
rozgrywki i kąpiele w mazurskich 
jeziorach

06 lipca – 17 lipca 2014 11 dni 1980 PLN

17 lipca – 28 lipca 2014 11 dni 1980 PLN

28 lipca – 8 sierpnia 2014 11 dni 1980 PLN

8 sierpnia – 19 sierpnia 2014 11 dni 1980 PLN

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę kadry, szkolenie na wybrany patent mo-
torowodny, realizację programu wraz z wykorzystaniem niezbędnych sprzętów i ma-
teriałów, ubezpieczenie NNW

CENA NIE OBEJMUJE:
dojazdu, opłaty za wydanie patentu

13-18
lat

11
dniOBÓZ MOTOROWODNY NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

TERMINY I CENY

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie. 

Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl
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Jeśli wyobrażałeś sobie kiedyś, że latasz – to właśnie tak poczujesz się pod wodą! A wszystko to 
pod okiem doświadczonego instruktora. Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem, 
dlatego pod wodę zabieramy tylko 2 dzieci jednorazowo. Wszystkie ćwiczenia przeprowadzane 
są najpierw na płytkiej wodzie (wody basenopodobne), gdzie zawsze można wstać. Kiedy umie-
jętności są opanowane doskonale, przenosimy się na trochę większą głębokość i tam ćwiczymy 
wszystko jeszcze raz. Wszelkie czynności powtarzamy tak długo, aż zostaną bardzo dobrze opa-
nowane.

W PROGRAMIE OBOZU:

• Zasady bezpieczeństwa 
jak nie narażać siebie i innych i jak postępować w niespodziewanych sytuacjach

• Test umiejętności pływackich 
czyli utrzymywanie się na wodzie i przepłynięcie krótkiego dystansu

• Zajęcia basenowe 
pierwsze podwodne doznania na wodach basenopodobnych

• Zajęcia na wodach otwartych 
eksploracja niezwykłego podwodnego świata- przyglądanie się rybkom, dnu i tego, co się 
na nim znajduje

• Zaliczenie 
bezstresowy test na wodach otwartych, po którym uczestnicy staną się certyfikowanymi 
nurkami

• Wspólne wieczory 
ogniska, gry i zabawy pełne morskich opowieści

• Sport i fitness 
codzienna dawka zajęć ruchowych i rozgrywek grupowych

12 lipca – 19 lipca 2014 11 dni 1999 PLN

19 lipca – 26 lipca 2014 11 dni 1999 PLN

26 lipca – 2 sierpnia 2014 11 dni 1999 PLN

2 sierpnia – 9 sierpnia 2014 11 dni 1999 PLN

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę kadry, kurs OWD/ Junior OWD, realizację 
programu wraz z wykorzystaniem niezbędnych sprzętów i materiałów, ubezpieczenie 
NNW

CENA NIE OBEJMUJE:
dojazdu, opłaty za wydanie certyfikatu

PODWODNA PRZYGODA (OBÓZ Z KURSEM OWD I JUNIOR OWD PADI) 15-18
lat

12-14
lat

7
dni

TERMINY I CENY

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie. 

Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl
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Podczas kursu Advanced OWD/ Junior Andvanced OWD wprowadzimy Was do podwodnego 
Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Szkolenie bazuje na tym czego nauczyłeś się 
wcześniej i rozwija nowe, nieznane dotąd możliwości. Program Advanced OWD jest kontynuacją 
zebranego doświadczenia z kursu OWD. Jeśli podczas samodzielnych nurkowań naszło Cię wiele 
pytań odnośnie techniki, teorii lub czegokolwiek innego, to idealny czas na to, aby zadać je in-
struktorowi podczas szkolenia Advanced OWD. W programie znajdziesz dodatkowe 5 nurkowań 
w tym 2 obowiązkowe (nawigacja podwodna, nurkowanie głębokie) oraz 3 do wyboru.

W PROGRAMIE OBOZU:

• Nawigacja podwodna 
kombinacja nurkowania naturalnego i nawigacji z kompasem

• Nurkowanie głębokie 
poznawania technik i procedur, niezbędnych do zanurzania się na głębokość 30 m.

• Nurkowania do wyboru 
3 nurkowania, w tym m.in. doskonała pływalność zerowa, nurkowanie nocne, czy 
nurkowanie w suchym skafandrze

• Zaliczenie 
bezstresowy test, po którym uczestnicy zdobędą certyfikat zaawansowanego nurka

• Zajęcia integracyjne 
wspólne gry i zabawy

• Zajęcia sportowe 
codzienna dawka ruchu, czyli wspólne rozgrywki i kąpiele w mazurskich jeziorach

• Wspólne wieczory 
specjalnie przygotowane programy, mające na celu integrację uczestników 
i wprowadzenie ich w wieczorny klimat

5 lipca – 13 lipca 2014 9 dni 2099 PLN

13 lipca – 21 lipca 2014 9 dni 2099 PLN

21 lipca – 29 lipca 2014 9 dni 2099 PLN

29 lipca – 6 sierpnia 2014 9 dni 2099 PLN

6 sierpnia – 14 sierpnia 2014 9 dni 2099 PLN

14 sierpnia – 22 sierpnia 2014 9 dni 2099 PLN

CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę kadry, kurs Andvanced OWD/ Junior 
Advanced OWD, realizację programu wraz z wykorzystaniem niezbędnych sprzętów 
i materiałów, ubezpieczenie NNW

CENA NIE OBEJMUJE:
dojazdu, opłaty za wydanie certyfikatu

PODWODNA PRZYGODA DLA ZAAWANSOWANYCH (OBÓZ Z KURSEM PADI)

Szczegóły na stronie internetowej www.camps4fun.pl

15-18
lat

12-14
lat

9
dni

TERMINY I CENY



Camps4Fun
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Oferta zimowa już we wrześniu!


