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Polsko-Niemiecki Młodzieżowy Obóz Motorowodny - Odra 2016 

pod banderą IYFR - Pomerania Fleet 

z bezpłatnym kursem ISSA na patent motorowodniaka 

 

 Zaproszenie i  podstawowe informacje 
 

             Pomerania Fleet zrzeszona w International Yachting Fellowship of Rotarians ma przyjemność 

zaprosić na motorowodny obóz przeznaczony dla młodzieży w wieku 18 – 26 lat, bez doświadczenia 

oraz dla tych, którzy chcą doskonalić swe umiejętności i uzyskać poświadczenie zdobytych. 

         Jest to spływ  na motorowych łodziach kabinowych (Hausbooty) wzdłuż granicznej rzeki 
Odry. Uczestnicy są podzieleni na załogi i płyną codziennie nocując w innym porcie lub w 
małych przystaniach. W każdej 7 osobowej załodze jest sternik, który jest instruktorem i pod 
którego opieką załoga szkoli się, pracuje, przygotowuje posiłki i wypoczywa. W ramach 
programu obozu każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie: wieczory przy ognisku, wyjścia 
na dyskotekę, zwiedzanie atrakcyjnych miejsc często nie dostępnych od strony lądu. W 
programie są spotkania z Klubami Rotary po obu stronach rzeki oraz zwiedzanie Szczecina, 
Schwedt i Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie odbędzie się spotkanie z Rotaraktorami z Polski. 
Program w załączeniu. Całkowity koszt udziału uczestnika w obozie i kursie to 600,00 Euro.  
Częściowy koszt udziału w rejsie w wys. 400  Euro lub równowartość w PLN  zgodnie z założeniem 
obozu pokrywają Klub rekomendująco-sponsorujący -250 Euro, uczestnik płaci -150 Euro. 
Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków już pozyskanych. Dojazd do punktu zbiórki na koszt 
własny. 
 
         Wokół obozu, jako satelity, pływają Rotarianie na własnych jednostkach. Zapraszamy Rotarian z 
własnymi łodziami! Oj będzie się działo...informacja o szczegółach u Aleksandra.  
 

W cenie obozu i kursu 
 Zakwaterowanie na łodziach 

 Uczestnik ma do dyspozycji koję z materacem.  
 Wyżywienie przygotowuje załoga ze wspólnie zakupionych produktów.  

 Ubezpieczenie NW załogi   

 Instruktor – sternik płynie na każdej łodzi  

 Realizacja spływu oraz programu zależnie od warunków pogodowych.  

 Koszty wycieczek i biletów wstępu do zwiedzanych na trasie obiektów. 

 Udział w kursie na motorowodniaka, egzamin i certyfikat  
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Dokumenty, główne wymagania: 

 Zgłoszenie uczestnictwa,   
 Dokument tożsamości  
 Umiejętność pływania 

 Wiek minimum 18 - maximum 26 lat 

Zabrać należy:  
Wymienione powyżej dokumenty, śpiwór, 2 ręczniki (mały i duży), środki higieny osobistej, kurtkę 

przeciwdeszczową, ciepły sweter, polar, obuwie na miękkiej -najlepiej białej podeszwie, czapkę z 

daszkiem, dres, okulary p/słoneczne, krem z filtrem, kostium kąpielowy, latarkę. 

Uwaga! 

Organizator nie odpowiada za zagubiony bądź zatopiony bagaż. Na łodziach chodzimy w „miękkim” obuwiu – 

trampki, adidasy lub boso, niedozwolone są „glany”, chodaki, szpilki...  

Rzeczy należy spakować w worek żeglarski, miekką torbę podróżną lub plecak bez stelaża.  

Rejs odbędzie się na łodziach motorowych wyposażonych w: 

 instalację elektryczna z akumulatorem, instalację wodną i sanitarną, komplet środków 
ratunkowych, pagaje, kotwicę z liną, cumy, zestaw narzędziowy,  

 w kambuzie: kuchenka gazowa, zastawa stołowa, garnki, czajnik, patelnia, deska do krojenia,  

 silnik zaburtowy  

 
W imieniu Pomerania Fleet serdeczne  IYFoR-iańskie ahoj ! 
 
Jaroslaw Wistuba                                                                  Aleksander Szwarc                                                            
Komandor Floty  Pomerania                                                Komandor obozu Odra 2016 
 
 
Obóz dofinansowany ze środków:       

                            
                      Rotary Club Berlin Brücke der Einheit                                                       Rotary Club Szczecin 
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