
 
   
 
   
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z myślą o zbliżających się wakacjach, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” przygotowało dla Państwa 
atrakcyjną i ciekawą ofertę wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Proponujemy obóz wypoczynkowy z elementami 
żeglarstwa lub programem socjoterapeutycznym w Ośrodku Żeglarskim „Promyk” w Siemianach. 

Nasz ośrodek zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, nad najdłuższym jeziorem 
w Polsce, jeziorem Jeziorak. Atrakcją tego miejsca jest unikalna fauna i flora, liczne zatoki oraz ciekawe ukształtowanie 
terenu. To strefa klimatyczna zalecana szczególnie dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.  

Jesteśmy organizacją non-profit z przeszło 13 letnim doświadczeniem, sprawdzoną i doświadczoną kadrą pracującą 
bezpośrednio z młodzieżą. Daje to gwarancję właściwego zorganizowania wypoczynku oraz lepszego zrozumienia 
ewentualnych problemów wychowawczych. Podczas wypoczynku, młodzież będzie miała możliwość zapoznania się 
z elementami żeglarstwa, aktywnego uczestnictwa w zajęciach na sprzęcie żeglarskim, podjąć/doskonalić 
naukę pływania. Dodatkowo celem obozu jest podnoszenie umiejętności właściwych zachowań w grupie, 
dowartościowanie uczestnika, odreagowanie sytuacji rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych. 

Oferta obejmuje: 
� Zajęcia żeglarskie: 

� aktywne uczestnictwo w zajęciach na sprzęcie żeglarskim typu: Sasanka, Orion, Omega, Puck, Optymist, 
� pływanie na kajakach, rowerach wodnych, łodziach wiosłowych, 
� rejsy pod żaglami po jeziorze Jeziorak, 
� nauka pływania pod nadzorem ratownika WOPR na strzeżonym kąpielisku, 
� wędkowanie, smażenie samodzielnie złowionych ryb, 
� narty wodne, pływanie motorówką* 

� Zajęcia kulturalno - oświatowe:  
� chrzest żeglarski, śluby obozowe,  
� ogniska z kiełbaskami,  
� festiwale, kabaretony, 
� karaoke, dyskoteki, 
� zajęcia muzyczne,   
� konkursy i zajęcia plastyczne. 

� Zajęcia sportowo - turystyczne: 
� regaty żeglarskie, przygotowanie mapników linii brzegowej podczas rejsów, 
� albumy z okazami roślinności Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, 
� wycieczki krajoznawcze do rezerwatu przyrody: Jezioro Jasne, Kormoranów, pomników przyrody,  
� podchody, gry terenowe dostosowane do wieku uczestników,  
� piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kometka, tenis stołowy,  
� olimpiady obozowe i wodne, przejażdżki bryczką. 

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

Na życzenie istnieje możliwość przesłania ramowego programu zajęć socjoterapeutycznych. 

Atrakcje dodatkowe*: 
Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem 1410, Krzyżem i Mieczem - Światło i Dźwięk widowisko na zamku oraz 
oblężenie Malborka, zwiedzanie Trójmiasta, Westerplatte, kąpiel w morzu, ZOO Gdańsk Oliwa, Wybrzeże 
Kościuszkowskie Dar Młodzieży, ORP Błyskawica, Molo w Sopocie, oceanarium, aquapark, fokarium na Helu, rejs 
Wodolotem, zabytkowe śluzy i pochylnie na Kanale Elbląskim, Kętrzyn-Gierłóż, św. Lipka, Frombork, skansen 
w Olsztynku.  

*Atrakcje dodatkowe nie są wliczone w cenę turnusu, organizator oferuje pomoc w zorganizowaniu wycieczek. 
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Wyżywienie oraz opieka medyczna: 

� 4 pełne posiłki dziennie, napoje w ciągu całego dnia, 
� suchy prowiant na czas rejsów żeglarskich oraz wycieczek, 
� paczka ze słodyczami i kanapką na drogę powrotną, 
� zaplecze medyczne, w razie konieczności dowóz do szpitala (organizator pokrywa koszty transportu, wykup 

lekarstw przepisanych przez lekarza w  trakcie trwania obozu). 
 

Zakwaterowanie i warunki socjalne: 
� campingi po 6 – 8 osób dla ok. 170 osób, 
� podczas rejsów – kabiny jachtów oraz namioty igloo, karimaty, koce lub śpiwory, 
� kuchnia, natryski i umywalnie murowane, wc ekologiczne przy obozie. 

 
Transport i ubezpieczenie: 

 Organizator udziela pomocy w zorganizowaniu przewozu uczestników. 
 Zapewniamy ubezpieczenie na czas przejazdu oraz trwania turnusu. 
 

Obóz i kadra: 
Kadra obozu posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z młodzieżą (zgodnie z rozporządzeniem Nr 67 MEN z dnia 
21.01.1997 roku). Są to m.in. pedagodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, kuratorzy sądowi oraz studenci szkół 
wyższych. 

� Kadra żeglarska: sternicy i żeglarze jachtowi, sternicy motorowodni, ratownik WOPR z uprawnieniami.  
� Kierownik Ośrodka – mgr resocjalizacji, kurator zawodowy rodzinny z ponad 30 letnim doświadczeniem 

w pracy z młodzieżą oraz przy organizacji obozów harcerskich, żeglarskich i środowiskowych. Posiada uprawnienia 
żeglarskie: sternika jachtowego, motorowodnego oraz kierownika placówki.  

 
W minionych latach zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Elblągu, Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Domów Dziecka, Wiosek Dziecięcych SOS, 
Stowarzyszeń, Fundacji oraz osób prywatnych 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, Żarowa, 
Zakliczyna, Gniezna, Wyspy Wolin, Trzebielina, Ostródy, Strzelna, Wrocławia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po otrzymaniu Państwa zamówienia prześlemy: potwierdzenie przyjęcia zadania do realizacji, kartę informacyjną, 

karty kwalifikacyjne dla dzieci, propozycję umowy, polisę ubezpieczeniową na przejazd uczestników oraz zgłoszenie 
placówki do Kuratorium Oświaty. 

 
Ośrodek Żeglarski „PROMYK” funkcjonuje od 1989 roku – to już 22 lata! 

 
 

          
 

            Prezes zarządu  
            Wiesław Kazimierski 

 
 
 
 
 

Programy realizowane podczas turnusów  
i ich koszt: 

1. Socjoterapeutyczny - program refundowany przez 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Ekologiczny - kolonie wypoczynkowe z elementami 
żeglarstwa 

3. Rejsy żeglarskie, Survival z elementami socjoterapii 
4. Możliwość przeprowadzenia własnych programów oraz 

przyjazdu z własną kadrą + program żeglarski 
 

570 zł – program nr 4 
590 zł – program nr 2 i 3 
610 zł – program nr 1 

Terminy turnusów: 
(dla zorganizowanych grup istnieje 

możliwość zmiany terminów oraz ilości dni pobytu) 
 

I turnus  26.06 – 09.07.2011 
II turnus 09.07 – 22.07.2011 
III turnus 22.07 – 04.08.2011 
IV turnus 04.08 – 17.08.2011 
V turnus 17.08 – 30.08.2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


