
 
OBÓZ OPTYMISTY, KLUB MILA KAMIEŃ 

Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

Baw się i żegluj, jednoosobowym jachtem Optymist! 

 

CENA: 2 949,00 PLN 

Dla kogo: Dzieci w wieku 7-9 lat  

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Pokoje 4-osobowe z łazienkami 
w domkach młodzieżowych 

 
W programie: 

• nauka żeglowania przez zabawę, 

• rejsy na jachtach typu OPTYMIST, 

• żeglowanie pod nadzorem instruktora, 

• żeglowanie z instruktorem na jachcie typu VIVA 700 

• szkolenie praktyczne i teoretyczne, 

• spływ kajakowy, 

• gry planszowe, gry zespołowe, 

• animacje i ogniska wieczorne.  
 

Opis obozu:  
Obóz „Optymisty” to żeglarski obóz sportowy na jachtach klasy Optymistach. Jest idealną propozycją dla 
wszystkich dzieci, które chcą rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem regatowym pod okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej. Podczas dwutygodniowego pobytu na Mazurach nauczycie się manewrować jachtem 
regatowym Optymist, weźmiecie udział w regatach, będziecie uczestniczyć 
w wielu ciekawych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 
 
Cele: 

• nauka i doskonalenie umiejętności żeglowania na jachtach klasy Optymist, 

• pozyskanie sprawności marynistycznych takich jak wiązanie węzłów, przygotowanie jachtu 
do rejsu, klarowanie jachtu po pływaniu czy prawidłowe założenie kamizelki ratunkowej, 

• zapoznanie z podstawowymi przepisami i zasadami regatowymi, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 

 

Cena nie obejmuje: 

• dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• holowania na kanapie (dopłata 40 zł), 

• Przejażdżki szybką motorówką (dopłata 70 zł), 

• Gry terenowej z Paintballem (dopłata 80 zł), 

• Zakupu gadżetów Akademii (koszulka, czapeczka itp.), 

 

Cena obejmuje: 

 

• żeglowanie na jachtach Otimist, 

• żeglowanie z instruktorem na jachcie typu VIVA 700, 

• spływ kajakowy, 

•  zakwaterowanie w Klubie Mila Kamień (13 noclegów) w domkach młodzieżowych, 

•  pełne wyżywienie*, 

•  opieka wykwalifikowanej kadry,  

• realizacja programu,  

• ubezpieczenie NNW + AS uczestnika w wysokości 10 000 zł. 

 

* Istnieje możliwość dopasowania diety specjalnej pod warunkiem zgłoszenia przy zapisie. 

Każdorazowa zmiana diety to dodatkowy koszt 200 zł 


