Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

XII Obóz Szkoleniowo - Sportowy "Lato pod Żaglami w
Żywcu"

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji obozu Lato pod Żaglami w Żywcu którego organizatorem jest Biuro ds. Osób z
Niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.

Gdzie będziecie mieszkać: Ośrodek nad Jeziorem Żywieckim, domki w pełni dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją
narządu ruchu. Do dyspozycji: nowe domki, stołówka - sala kominkowa, sala do zajęć edukacyjnych, mini kawiarenka, korty
tenisowe, boiska sportowe, sala TV. Na terenie ośrodka znajduje się: plaża, przystań z wypożyczalnią sprzętu pływającego
(rowery wodne, łodzie wiosłowe, kajaki, jachty), miejsce na ognisko, teren rekreacyjny - ośrodek otacza las i jezioro.
Program i kadra: W trakcie obozu odbędzie się szkolenie żeglarskie prowadzone
przez specjalistów. Kurs obejmuje:
zajęcia teoretyczne – wykłady z różnych dziedzin wiedzy żeglarskiej - średnio
co drugi wieczór,
zajęcia praktyczne na trzech rodzajach jachtów (trener wielki, sasanka, tango) –
na jachtach będziecie 2 x dziennie (przed południem i popołudniu – łącznie
ok. 5 godzin) – w zależności od warunków atmosferycznych.
Ponadto w programie:
szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwaliﬁkacyjna),
Zapraszamy także osoby posiadające już patent do doskonalenia umiejętności żeglarskich.
Oprócz szkoleń w planie:
wieczory ﬁlmowe, spotkania przy kominku, wycieczka do parku miejskiego, spacery, zajęcia sportowe – kajaki,
rowery wodne, tenis, unihokej, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy i wiele innych atrakcji.
Przy zebraniu odpowiedniej liczby uczestników możliwość udziału w zewnętrznym egzaminie na patent
żeglarski
Kadrę turnusu stanowią: koordynator turnusu, pielęgniarz, trenerzy szkoleń, instruktorzy szkolenia żeglarskiego.
Dojazd: organizatorzy zapewniają transport autokarem (z Krakowa na miejsce obozu
i z powrotem do Krakowa). Wyjazd 9 sierpnia 2021.
Do zgłoszenia wymagane są:
karta zgłoszeniowa uczestnika z potwierdzeniem z BON macierzystej uczelni,
karta zdrowia, z adnotacją lekarza, że osoba może być uczestnikiem obozu żeglarskiego,
ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Rekrutacja uczestników na obóz odbywa się na podstawie kwaliﬁkacji lekarza.
Koszt obozu to 3000 zł ale nie martwcie się po Waszej stronie do zapłaty będzie jedynie 750 zł my dopłacimy
resztę.
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Na Wasze zgłoszenia czekamy w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych AGH ul. Reymonta 17 do 3 czerwca 2022
r.
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