
 

 
ROTARY CLUB BERLIN BRÜCKE DER EINHEIT 

ROTARY CLUB WARSZAWA SOBIESKI 
we współpracy z 

IYFR - POMERANIA FLEET 
 

                          Polsko-Niemiecki Obóz Żeglarski – Mielno 2018 
 

z kursem na patent żeglarza ISSA 
                      
 

Zaproszenie   
i informacje  

 
W ramach obozu żeglarskiego w Mielnie nad Bałtykiem 10 młodych ludzi z 
Niemiec i 10 z Polski może zdobyć międzynarodowy patent żeglarski. 
Głównym celem  jednak jest, oparta na wzajemnym poznaniu się młodych 
ludzi i wzajemnym zrozumieniu - zbudowana przyjaźń. 

Młodzież (dziewczęta i chłopcy) w wieku od 16 do 20 lat mogą zgłosić się 
do klubu Rotary i aplikować o wsparcie i możliwość udziału w tym obozie 
żeglarskim, bądź Rotary Club typuje młodzież i nagradza poprzez wsparcie. 

 
Obóz młodzieżowy odbędzie się od wtorku 10 do niedzieli 22 lipca 2018 r. 
w ośrodku "Wodny Świat" w Mielnie. http://www.wodnyswiat.net.pl/  
Koszt udziału w wysokości 2.508,00 PLN (600 €) zostanie pokryty 
częściowo przez uczestnika 836,00 PLN (200 €) i wspierający Rotary Club 
1.672,00 PLN  (400 €). Podróż odbywa się na własny koszt. 
Młodzież uczy wyszkolony personel. Szkolenie obejmuje  teorię żeglarstwa 
i praktyki na małych łodziach. Przystąpienie i zdanie egzaminu uprawnia do 
otrzymania międzynarodowego patentu żeglarskiego ISSA dla każdej 
młodej osoby. Członkowie klubów Rotary i młodsi przyjaciele z Rotaract 
obu krajów wezmą udział w tym obozie żeglarskim. 
 
Cele dla wspierającego Rotary Club: 

 
- młodzież z sąsiadujących ze sobą krajów ma okazję poznać się                  
i zaprzyjaźnić podczas nauki żeglarstwa, spędzania zorganizowanego         
i wolnego czasu razem oraz zdobyć międzynarodową licencję żeglarską, 
- będziemy promować globalny cel Rotary - międzynarodową przyjaźń, 
- członkowie Rotaract będą współpracować z obozem dzieląc się swoimi 
pomysłami i motywować zaangażowaniem. 

http://www.wodnyswiat.net.pl/


 
Cele dla młodych uczestników: 
 
Młodzi ludzie z Polski i Niemiec spędzą razem 12 dni i będą: 

- mieszkać i spędzać wolny czas na terenie ośrodka, 
- poznawać teorię żeglarstwa, 
- ćwiczyć praktykę żeglowania na małych łodziach, 
- zdawać egzamin na patent żeglarza, 

- opowiedzą: historie z ich życia, kraju, szkoły oraz o aspiracjach 
zawodowych, 
- poznają historię Pomorza biorąc udział w wycieczkach do Kołobrzegu, 
Koszalina i innych miejsc, 
- korzystać z edukacyjnych form obozowych. 
 

Po ukończeniu obozu żeglarskiego uczestnicy zobowiązują się osobiście 
opowiedzieć w klubach wspierających o swoich doświadczeniach i 
przeżyciach z obozu. 

 
Rejestracja uczestników odbywa się na załączonym formularzu zgłoszenia. 
 
Zainteresowany szuka wsparcia klubu Rotary  

lub 
Klub Rotary oferuje wsparcie młodej osobie. 
 

Następnie, klub wspierający, młodzież bądz prawny opiekun kontaktuje się  
z organizatorem Piotrem Krasnowskim przez                                      
e-mail: piotr.krasnowski@gmail.com  i otrzymuje dalsze informacje.  
 

Jeżeli uczestnik zostanie umieszczony na liście i uzyskał potwierdzenie 
udziału, opłaty 1.672,00 PLN (400 EUR) od klubu Rotary oraz  836,00 PLN 
(200 EUR) od uczestnika (razem 2.508,00PLN) muszą zostać uiszczone  
do 31 maja 2018 r. Uwaga: liczba uczestników jest ograniczona, wymagana 
jest szybka rejestracja! 
                                                                                                                       
Zobowiązujące zgłoszenie uczestnika do 30.05.2018  

e-Mail: Piotr.Krasnowski@gmail.com do wiadomości: WistubaJaro@hotmail.com                                                                                                                          

                                         

 

                                   

                                                                      
                                                                                                                                                      

 

Rotary Club Berlin Brücke der Einheit                                                      Rotary Club Warszawa Sobieski 
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