
Wakacje to czas, kiedy odpoczywamy od zajęć i szkoły. Aby urozmaicić najmłodszym czas wolny zapraszamy na fantastyczne 

półkolonie pod żaglami dla dzieci w wieku od 6 – 12 lat organizowane przez Toruński Klub Żeglarski. 
 

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI 
 

Szkolenie prowadzimy na łódkach klasy OPTIMIST, łódkach najlepiej dostosowanych do potrzeb małego żeglarza. Nasze 
półkolonie organizowane są w ośrodku Toruńskiego Klubu Żeglarskiego w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim. 
 
PROGRAM PÓŁKOLONII: 

Uczestnikom proponujemy treningi na wodzie, oraz zajęcia sportowo rekreacyjnych o tematyce żeglarskiej pod okiem 
wykwalifikowanej kadry. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy (6-8 osób) w których odbywać się będą zajęcia. Uczestnicy 
zostaną zapoznani z podstawowymi teorii żeglowania oraz poznają zwyczaje żeglarskie. 
08:30 - 09:30 – zajęcia rekreacyjne, plastyczno-techniczne, gry i zabawy 
09:30 - 10:00 – przygotowanie sprzętu żeglarskiego do zajęć, odprawa żeglarska 
10:00 – 13:00 - zajęcia żeglarskie na wodzie, zajęcia sportowo rekreacyjne o tematyce żeglarskiej – na zmianę gr. I i gr. II 
13:00 – 14:00 - obiad 
14:00 - 16:00 - zajęcia żeglarskie na wodzie, zajęcia sportowo rekreacyjne o tematyce żeglarskiej – na zmianę gr. I i gr. II 
16:00 - 16:30 - klarownie sprzętu 
 
UCZESTNICY: 
Dzieci w wieku od 6-12 lat, 
 
WYŻYWIENIE: 
Obiad – wliczony w cenę 
 
TERMINY:  
1. turnus: 29.06 - 03.07.2015r.  
2. turnus: 06.07 - 10.07.2015r. 
3. turnus: 20.07 – 24.07.2015r. 
 
 
CENA: 
350 złotych przy zapisach do 31 maja, 380 złotych przy zapisach późniejszych. 
Cena obejmuje: opiekę instruktora, obiad, ubezpieczenie, wynajem łodzi, sprzęt asekuracyjny, materiały szkoleniowe 
 
MIEJSCE: 
Zajęcia odbywają się w ośrodku TKŻ w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim (18 km od Torunia). 
Dojazd w zakresie własnym. Przyjazd na miejsce w godz. 8:30-9:30. TKŻ oferuje pomoc w organizacji transportu dziecka z i 
do Torunia. Wyjazd z Torunia (Zółkiewskiego 20/26) godz. 8:00, powrót godz. 17:00 (szacunkowy koszt dojazdów 150 
zł/turnus) 
 
UBIÓR MŁODEGO ŻEGLARZA: 
Buciki do wody, kurtka przeciwdeszczowa, dres, strój kąpielowy, spodnie ortalionowe, ręcznik, czapka przeciwsłoneczna, 
krem z filtrem, pianka krótka (do sportów wodnych) mile widziana 
 
ZAPISY: 
Zgłoszenia można dokonywać e-mailem lub telefonicznie 
Marta Frydrychowicz 
Tel. 606 646 229 
tkz@wp.pl 
Należy przesłać dane dziecka w tym nr pesel 
Przy zapisie należy dokonać przedpłaty 100 zł 
Do 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii należy dokonać wpłaty 
pozostałej kwoty oraz dostarczyć kartę obozową dziecka. 
 
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów !!!! 
 
ORGANIZATOR: 
Toruński Klub Żeglarski 
ul. Maszynowa 6, 87-100 Toruń 

nr rachunku bankowego 29 1090 1506 0000 0000 5001 0916 
e-mail: tkz@wp.pl 
http://www.tkz.torun.pl/ 
 
 
 

Po zakończeniu wakacji Toruński Klub Żeglarski będzie prowadził nabór dziewcząt i chłopców w wieku 6-9 lat 
do grupy regatowej w klasie Optimist. 
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