
 

Agenda obozu żeglarskiego w ramach 
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej 

Organizator 
OOH Group Sp z o.o. 
Adres rejestrowy: ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa 
Adres biura: ul. Waszyngtona 38/6, 81-342 Gdynia 
tel +48 22 381 60 25 lub 26, fax +48 22 549 12 35 
office@oohgroup.pl www.outofhome.pl 
 
Termin 
turnus …………………… od …………………….…. do …………………………………………………… 
 
zbiórka w dniu …………………….  o godzinie ……………………………………………………………. 
miejsce 
…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Miejsce obozu: 
Ośrodek Szkolenia Morskiego Ligi Obrony Kraju; ul. Rybacka 33 , 84-140 Jastarnia 
 
Komendant obozu:  
Kamila Stencel  tel.:+48 663780 407 mail: k.stencel@outofhome.pl  
Z-ca komendanta: Monika Jeziorowska- Wozińska tel.: 661 99 66 41 mail: m.wozinska@outofhome.pl  

Warunki zakwaterowania, sanitarno-higieniczne i żywieniowe: 

Zakwaterowanie na terenie zamkniętego i strzeżonego ośrodka wodnego Ligii Ochrony Kraju LOK Jastarnia 
w nowych (2014 ) namiotach 6- osobowych typu „Irakijka”, łóżka polowe wojskowe z zintegrowanym 
materacem- nowe (2014).  Wyposażenie dodatkowe namiotów: drewniana podłoga oraz szafki na bagaż, 
oświetlenie. Pełen dostęp do łaźni i toalet. Węzeł sanitarny jest na wyłączność obozu OOH. Dziewczynki i 
chłopcy mieszkają w namiotach osobno. 

Wyżywienie śniadanie, obiad i kolacja oraz podwieczorek w stołówce ośrodka. 

W drugiej połowie obozu rejs na luksusowych jachtach klasy Nautiner 30s wyposażonych między innymi w 
morską toaletę, ogrzewanie Webasto, łazienkę z prysznicem, kambuz z lodówką  i trzy pomieszczenia 
mieszkalne. Pełne wyposażenie kuchni: garnki, patelnie, talerze, stućce, kubeczki. Wyżywieniem częściowo 
przygotowywane na jachtach przez uczestników i opiekunów. Zaopatrzenie jachtów: prowiant suchy i 
mokry, napoje: woda, soki, herbata, catering obiadowy. W toaletach papier toaletowy, ręczniki papierowe, 
mydło w płynie.  

Ubezpieczenie:  

Każdy uczestnik obozu jest ubezpieczony -NNW. OOH ma ubezpieczenie OC firmy, a każdy instruktor ma 
ubezpieczenie OC i NNW.  

 

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie  
poprzez edukację morską jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
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Rzeczy niezbędne do zabrania na obóz OOH 

  KARTA KWALIFIKACYJNA NA OBÓZ!!!  
  2x ręczniki jeden plażowy,  
  śpiwór,  
  mała poduszka,   
  buty wiązane (koniecznie/ obowiązkowo),  
  buty sandały, letnie, 
  jak są to kalosze,  
  środki czystości (mydło w płynie, szampon, pasta, szczotka, kubeczek),  
  leki które dziecko przyjmuje na stałe – można je oddać pod opiekę wychowawcom(z opisem 
dawkowania), którzy będą się troszczyć o to by dziecko je regularnie przyjmowało,  
  nakrycie głowy- czapka z daszkiem + ciepła czapka polarowa 
  okulary słoneczne,  
  olejki do opalania duży filtr, 
  preparat na odstraszanie komarów- może się przydać  
  klapki pod prysznic,  
  różne ubrania, na zimno i deszcz i letnie, strój do opalania, dużo skarpetek, 
  dres i polar, ciepła nieprzemakalna kurtka, 
 1m cienkiego sznurka do zabezpieczania czapek i okularów, 

  jak są to rękawiczki żeglarskie lub rowerowe do zadań przy linach, 
  ciepła bielizna do spania/ piżama, 
  dziewczynki koniecznie gumki do włosów, na jachcie nie ma możliwości pływania w rozpuszczonych 
włosach (względy bezpieczeństwa), 
  dokumenty (dowód tożsamości lub legitymacja szkolna),  
  kieszonkowe ;-) (nieduże kwoty), OOH nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne 
uczestników, kieszonkowe jest potrzebne na drobne zakupy pamiątkowe, na toalety i prysznice w portach i 
marinach, 
  książki, notatniki, długopisy, 
  karta pływacka, patent jeśli uczestnik obozu ją posiada, 
  mały plecaczek na wycieczki portowe. 

 Pakując się pamiętaj, że wybierasz się na obóz żeglarski. Oznacza to, że zdecydowaną większość czasu 
przebywać będziesz na jachcie. Wszystkie rzeczy, które zabierzesz ze sobą muszą się na nim zmieścić.... 
Jacht ma ograniczoną powierzchnię bagażową, a w dodatku nie będziesz na nim sam;-) Dobrze by było, 
abyś spakował się do plecaka bez stelaża, a najlepiej do worka żeglarskiego lub innej miękkiej torby 
turystycznej.  

 Czego nie zabierać na obóz OOH: 

 drogiej elektroniki 
 ostrych narzędzi 
 małych przedmiotów, które łatwo mogą się zgubić 
 biżuterii 
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 WALIZKI –Jeżeli uczestnik ma jednak walizkę to musi być ona pozostawiona w obozie, a uczestnik 
zabiera rzeczy osobiste na jacht w worku foliowym.  

UWAGA: 

Kontakt z dzieckiem: od 8.30 do 19.00 odbywają się zajęcia, do uczestnika można dzwonić w godzinach 
19.00 do 21.00. Uprasza się rodziców o nieprzeszkadzanie dzieciom w zajęciach na wodzie i teoretycznych.  

Wizyta opiekuna/rodzica na obozie: jest możliwa po ustaleniu terminu i godziny z komendantem obozu. 
Prosimy o nieprzyjeżdżanie bez zapowiedzi, rozprasza to uczestników oraz zaburza plan dnia, a  także 
pozostałe dzieci zaczynają tęsknić i też proszą o wizyty.  

Na obozie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów energetycznych, alkoholu, narkotyków, 
palenia papierosów. Komendant ma prawo skonfiskować zakazane rzeczy i przechować w depozycie do 
momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom.  

Komendant ma też prawo przy powtarzających się sytuacjach łamania regulaminu do usunięcia dziecka z 
obozu. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie po telefonie komendanta.  

W przypadkach uzasadnionych (kradzież, zagubienie) kadra instruktorska OOH ma prawo do przeszukania 
bagażu uczestnika. Przeszukania w obecności dziecka dokonują 2 osoby komendant i instruktor. Z 
przeszukania powstaje protokół, który dołączony jest do karty kwalifikacyjnej.  

Wypadek na obozie: zdarzają się sytuacje, w których niezbędne jest udzielenie pomocy. W takiej sytuacji 
uczestnik jest odwożony do najbliższego punktu medycznego. W przypadkach groźnych wzywane jest 
pogotowie. Obóz jest zgłoszony w najbliższej placówce medycznej (przychodnia i szpital).  

Za materiały dydaktyczne, sztormiaki, kamizelki asekuracyjne, sprzęt sportowy, łóżko polowe, koc i inne 
użyczone uczestnikom rzeczy w tym namiot, które zostaną przez uczestnika umyślnie zniszczone lub 
zagubione odpowiedzialność materialną ponosi rodzic/opiekun. Na podstawie sporządzonego protokołu 
straty rodzic/opiekun otrzyma fakturę do zapłaty. Zależy nam, aby każdy uczestnik miał możliwość 
korzystania w pełni z przygotowanych atrakcji i warunków mieszkaniowych, w wysokim standardzie i na 
równych prawach.  

 

 

………………………………….    …………………………………. 

data i podpis rodzica lub opiekuna1                                            data i podpis uczestnika* 

1 Podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem 
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