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Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” w Kwidzynie uprzejmie przedstawia ofertę wakacyjną,  
dla dzieci i młodzieŜy na obozie wypoczynkowym z elementami Ŝeglarstwa lub programem socjoterapeutycznym    
w Ośrodku śeglarskim „Promyk” w Siemianach gm. Iława.  

Nasz ośrodek  znajduje się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Jeziora Jeziorak w Siemianach nr 24,  jest to 
strefa klimatyczna okreś1ona przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie jako zalecana dla dzieci i młodzieŜy ze 
schorzeniami górnych dróg oddechowych.  

Dotychczasowe 19 - letnie doświadczenie, obserwacja dzieci podczas zajęć, sprawdzona i doświadczona kadra 
pracująca bezpośrednio z młodzieŜą daje gwarancję właściwego zrozumienia problemów wychowawczych młodzieŜy, 
która wypoczywa i zapoznaje się z pięknymi stronami Ŝeglarstwa, aktywnie pływając na róŜnorodnym sprzęcie 
Ŝeglarskim oraz podejmuje naukę pływania. 

Celem obozu jest podnoszenie umiejętności właściwych zachowań w grupie, dowartościowanie dziecka, 
odreagowanie sytuacji rodzinnych, szkolnych i środowiskowych. 
 

Jesteśmy  organizacją  non-profit  oferta  nasza  nie  jest  nastawiona  na  
 osiągnięcie zysku finansowego. KaŜdego roku doposaŜamy Ośrodek w nowy sprzęt 
 Ŝeglarski i obozowy oraz finansujemy cele  statutowe  Stowarzyszenia „PROMYK”. 
 
Koszt skierowania obejmuje: 
 
Zajęcia Ŝeglarskie 
� Rejsy pod Ŝaglami po Jezioraku do Iławy, Makowa, Wieprza, Siemian. 
� Pływanie na sprzęcie Ŝeglarskim typu: Sasanka, Orion, Omega, Puck,  Optymist,  Koral,   

kajaki i rowery wodne, łodzie wiosłowe. 
� Pływanie na motorówce i nartach wodnych- starsi, nauka pływania- młodsi, wędkowanie i samodzielne smaŜenie 

złowionych ryb. 
 
Zajęcia kulturalno - oświatowe: 
 Dwie świetlice, ogniska z kiełbaskami, konkursy, mini plener malarski, gry planszowe, szachy, chrzest Ŝeglarski, 
śluby obozowe, TV, video, festiwale piosenki obozowej, karaoke, dyskoteki, itp. 
 
Program socjoterapeutyczny: 

Program socjoterapeutyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Jest on adresowany zarówno do 
dzieci o zaburzonych obszarach: „ja-rówieśnicy”, „ja dorośli”, „ja-ja” (dzieci głównie z rodzin dysfunkcyjnych - z 
problemem alkoholowym lub rodzin zagroŜonych dysfunkcjami społecznymi) jak równieŜ do dzieci, u których nie 
występują wymienione zaburzenia. 

Na Ŝyczenie przesyłamy ramowy program zajęć socjoterapeutycznych. 
 

Zajęcia sportowe i turystyczne: 
 Piłka noŜna, siatkowa i koszykówka, kometka, 4 stoły do tenisa,  olimpiady obozowe i wodne, regaty Ŝeglarskie, 
wycieczki krajoznawcze do rezerwatu przyrody Jezioro Jasne, Kormoranów, pomników przyrody,  chatka robinsona, 
podchody, gry nocne – starsi Przygotowanie mapników linii brzegowej podczas rejsów, albumy z okazami roślinności, 
podczas rejsów Ŝeglarskich, przejaŜdŜki bryczką.  
 
Atrakcje dodatkowe*:   
 Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem 1410 na polach Grunwaldu, KrzyŜem i Mieczem - Światło i Dźwięk widowisko 
na zamku oraz oblęŜenie Malborka, zwiedzanie Trójmiasta, Westerplatte, Kąpiel w morzu, ZOO Gdańsk Oliwa, 
WybrzeŜe Kościuszkowskie Dar MłodzieŜy, ORP Błyskawica wystawa jachtów świata, Molo w Sopocie, Oceanarium, 
Aquapark, Fokarium na Helu, Rejs Wodolotem, Zabytkowe śluzy i pochylnie na kanale Elbląskim, Kętrzyn-GierłóŜ,  
św. Lipka, Frombork Skansen w Olsztynku.  
 
*Atrakcje dodatkowe nie wchodzą w koszt skierowania, organizator oferuje pomoc w zorganizowaniu wycieczek. 



 
Obóz i kadra:  
 Zgodnie z rozporządzeniem Nr 67 MEN z dnia 21.01.1997 roku kadra z uprawnieniami i doświadczeniem w 
pracy z młodzieŜą – absolwenci psychologii, studium socjoterapii, studium pomocy psychologicznej w Instytucie 
Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz studenci pedagogiki  z Bydgoszczy, Gdańska i Olsztyna. 
 Kadra Ŝeglarska: sternicy i Ŝeglarze jachtowi, sternicy motorowodni i ratownik WOPR z uprawnieniami.  
 Kierownik O środka – mgr resocjalizacji, kurator zawodowy rodzinny ponad 30 lat procy z młodzieŜą oraz przy 
organizacji obozów harcerskich, Ŝeglarskich i środowiskowych, posiada uprawnienia Ŝeglarskie- sternika jachtowego, 
motorowodnego i kierownika placówki. Studenci szkół wyŜszych z Gdańska, Elbląga, Bydgoszczy – oddziaływanie 
logopedyczne wobec dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i dzieci z grupy ryzyka rozwojowego w/g zlecenia. 
 
Przewóz na i z obozu, ubezpieczenie: 
 Zgrywamy autobusy róŜnych grup, zamawiamy autobus z dworca PKP Iława do Siemian 18 km,  
zapewniamy ubezpieczenie uczestników od spotkania przed wyjazdem do powrotu z  obozu w ręce rodzica lub opiekuna 
– zleceniodawcy.  

 
DoposaŜenie dla „zapominalskich”: 
 Proszek do prania, skarpetki, środki higieniczne dla dziewcząt, obuwie i odzieŜ celem przebrania w wilgotne 
dni, skafandry – peleryny na czas rejsów lub wędrówek obozowych oraz  na warty nocne – latarki, baterie,  
lody i napoje w Siemianach lub podczas rejsów Ŝeglarskich.  

 
Zakwaterowanie w Bazie śeglarskiej „Promyk”:  

• Campingi po 6 – 8 osób dla ok. 150 osób. 
• Namioty 10 osobowe po  4–6 osób dla ok. 30 osób. 
• Podczas rejsów – kabiny jachtów oraz namioty igloo, karimaty, koce lub 

śpiwory. 
• Stołówka, natryski i umywalnie murowane, wc ekologiczne przy obozie. 
• Paczka ze słodyczami i kanapką na drogę powrotną, dodatkowa Ŝywność dla 

„wiecznie głodnych” oraz współtworzenie jadłospisu przez Radę Obozu. 
• StrzeŜone kąpielisko z ratownikiem WOPR. 
• Obsługę pielęgniarską łącznie z dowozem, kosztami obsługi lekarskiej, wykupem lekarstw przepisanych przez 

lekarza w  trakcie trwania obozu. 
 

 W latach 1999 – 2007 zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Domów Dziecka, Stowarzyszeń i Fundacji z: 
Gdańska, Elbląga, Warszawy-Rembertów, Woli, Kwidzyna, Dzierzgonia, Ryjewa, Prabut, Gardei, Mikołajek 
Pomorskich, Susza, Łodzi, Zambrowa, Sarnowa, Szczytna, Wejherowa, Kraśnika, Nowego Sącza, Bytomia, 
Choczewa, Sopotu, Dragacza, Karsina, Siedlec, Lublina, Świątek, Olsztynka, śarowa, Zakliczyna, Gniezna, 
Wyspy Wolin, Trzebielina, Ostródy, Strzelna, Wrocławia, Stegny, Kołdrąb, Bochnia, Gryźliny, Olsztynek, 
Dęblin, Karlino, Rajsko, Grudziądz, Kowalewo, Biłgoraj,  Łódź, Sarnów. 
  Na zlecenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a wcześniej z Elbląga przebywało juŜ w Ośrodku 
śeglarskim 430 dzieci  z rodzin najuboŜszych.  

 
W bieŜącym roku planujemy turnusy od 7 do 14 dni na lądzie i w rejsach po Jezioraku  

w przykładowych terminach: 
 
 
             I  turnus    22.06  –  05.07.2008r.                              Realizujemy programy:                    
    II  turnus    05.07  –  18.07.2008r.                1. Socjoterapeutyczne- refundowane przez                            

III turnus   18.07   –  31.07.2008r.         Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
IV turnus   31.07  –  13.08.2008r.               2. Ekologiczne, kolonie wypoczynkowe                       
V  turnus    13.08  –  26.08.2008r.             z elementami Ŝeglarstwa. 

   3. Rejsy Ŝeglarskie, Survival z elementami  
                        socjoterapii. 
             Cena skierowania:     4 . MoŜliwość przeprowadzenia własnych     

          540 zł- program nr 4                           programów oraz przyjazdu z własną kadrą. 
             560 zł- program nr 2 i 3                         
             580 zł- program nr 1          

             Po otrzymaniu Waszego zamówienia prześlemy: 
potwierdzenie przyjęcia zadania do realizacji, kartę informacyjną, karty kwalifikacyjne dla dzieci, propozycję 
umowy, polisę ubezpieczeniową na dojazd uczestników oraz zgłoszenie placówki do Kuratorium Oświaty. 

 
Ośrodek śeglarski „PROMYK” funkcjonuje od 1989 roku – to ju Ŝ 20 lat! 

 
 

         Prezes zarządu  
         Wiesław Kazimierski 
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