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                                                Program obozu – Odra 2016 
 
13.08.2016   rano: Berlin - punkt spotkania dla uczestników z D, podróż do Szczecina, 
przyjazd uczestników do Szczecina, statek baza M/V KUNA, wprowadzenie i przekazanie 
Hausbootów, wyposażenie, zakup żywności, przygotowanie koi, tankowanie wody, 
Popołudnie: prezentacja i szkolenia: obchodzenie sie z wodą i łodziami, zasady 
bezpieczeństwa, wieczorem: spotkania integracyjne. 
    
14.08.2016   rano i popołudnie:"zwolnić cumy" niemiecka strona Odry - płyniemy do 
Schwedt, praktyczne szkolenie pod nadzorem sterników i kadry, wieczór: cumowanie w 
Schwedt, odwiedziny w RC Schwedt, prezentacja, zwiedzanie Schwedt z przewodnikiem. 
 
15-16.08.2016   rano i popołudnie: płyniemy do Gorzowa Wielkopolskiego, po drodze 
praktyczne (Hausbooty) i teoretyczne (M/V KUNA) szkolenie: nawigacja, dobijanie do kei, 
zwroty, znaki na wodzie, zachowanie na wodzie, z prądem i pod prąd,  16.08. przybycie do 
mariny Gorzow Wielkopolski, wieczór: morskie opowieści: kapitan ŻW  i kapitan fregaty.  
 
17-18.08.2016   rano: zwiedzanie mariny: gdzie? co? i dlaczego? Uczestnicy przedstawiają 
siebie i rejon pochodzenia- PP Prezentacje. popołudnie: zwiedzanie miasta z Rotary Club 
Gorzów Wielkopolski i Rotaract, wieczór: ognisko i festiwal szantowy. 18.08. rano: Rotaract 
się przedstawia - prezentacja DRR Marcel Trzak, popołudnie: PPP – kapitan , marynarskie gry 
i zabawy. wieczór: disco i integracja. 
 
19-20.08.2016   rano i popołudnie: polska strona Odry, płyniemy do Szczecina, po drodze: 
odwiedziny miast i wsi, teoretyczne i praktyczne szkolenia, tematy: etyka żeglarzy i 
marynarzy, wzorce zachowań, stowarzyszenia żeglarzy, możliwości dalszego szkolenia 
żeglarzy i motorowodniaków. 19.08. wieczór: grill, ognisko - uczestnicy opowiadają o sobie i 
pokazują swoje talenty. 20.08. popołudnie: przybycie do Szczecina. Spotkanie z RC Szczecin i 
RC Berlin Brücke der Einheit, zwiedzanie miasta i mariny, ISSA - egzamin, przekazanie 
certifikatów, 20.08. wieczór: wieczór pożegnalny, wykład kapitana Macieja Krzeptowskiego, 
żeglarskie party w Szczecinie. 
 
21.08.2016   rano: przygotowanie Hausbootów do zdania, zwrot sprzętu, sprzątanie, 
transpotr do wypożyczalni i zwrot łodzi,  południe: uroczyste zakończenie: pierwszego 
Polsko-Niemieckiego Młodzieżowego Obozu Motorowodnego - Odra 2016 pod banderą    
IYFR - Pomerania Fleet, dyplomy, certyfikaty, podróż do domów.      

Komandor obozu: Aleksander Szwarc                                              
Kontakt: aleksander@szwarc.pl  
                                                                                                               Ze względu na aurę program może ulec zmianom. 
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