Propozycja I

REGATY ŻEGLARSKIE
Uczestnicy integracji wezmą
udział w zmaganiach z żywiołami:
wiatrem i wodą. W trakcie pływania
łodziami
klasy
OMEGA
w
czteroosobowych
załogach
i
sternikiem, będzie można nauczyć się
gwary
żeglarskiej,
nazewnictwa
poszczególnych
elementów
ożaglowania i budowy jachtu. Sternicy
będą również opowiadać na czym
polegają zawody żeglarskie oraz
oczywiście wydawać komendy.
Zawody poprowadzi Wacław
Szukiel, zawodnik, który wywalczył
w 2007 roku kwalifikację Olimpijską
dla Polski a wcześniej zdobył 4
miejsce w Mistrzostwach Świata.
Wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo
Polski w klasach Finn oraz Laser.
Obecnie jest trenerem między
innymi Rafała Szukiela – 10
zawodnika Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie i Michała Jodłowskiego,
który
zdobył
w
2012
roku
Mistrzostwo Europy Juniorów w
klasie FINN.
W
naszych
zawodach
trwających około 4 godziny proponuję
rozegranie minimum 5-6 wyścigów.
Jeden wyścig potrwa około 20-30
minut.
Długość
poszczególnych
wyścigów będzie uzależniona od siły
wiatru i będzie to około 2 km.
W trakcie regat zapewniamy:
- np. łodzie klasy Omega (3-5 osób) lub
DZ (nawet dla 12 osób) wraz ze
sternikami,
- motorówkę z ratownikiem do

asekuracji,
- łódź i sędziego regat,
- nagrody dla 3 najlepszych załóg, – okolicznościowe medale,
- wodę dla uczestników – 2 x 0,5 l na osobę,
Regaty mogę zorganizować dla grup od 4 do nawet 100 osób, które będą
ścigały się na 25 Omegach lub 5 DZ-tach.

Propozycja II

OLIMPIADA WODNA
Uczestnicy zostaną podzieleni
na 4 zespoły, które będą rywalizowały
ze sobą po 2 zespoły w niżej opisanych
konkurencjach.
Poszczególne
dyscypliny
będą
odpowiednio
punktowane. Najlepszy zespół w
nagrodę otrzyma puchar i butelkę
szampana. Czas zabawy to koło 4
godziny.

Konkurencje Olimpijskie:
Konkurencja I

REGATY ŻEGLARSKIE
Uczestnicy integracji wezmą udział w zmaganiach
z żywiołami: wiatrem i wodą. W trakcie pływania łodziami
klasy OMEGA w czteroosobowych załogach i sternikiem,
będzie można nauczyć się gwary żeglarskiej,
nazewnictwa poszczególnych elementów ożaglowania
i budowy jachtu. Sternicy będą również opowiadać na
czym polegają zawody żeglarskie oraz oczywiście
wydawać komendy.
W naszych zawodach trwających około 2 godziny
proponuję rozegranie minimum 3-4 wyścigów. Jeden
wyścig
potrwa
około
20-30
minut.
Długość

poszczególnych wyścigów będzie uzależniona od siły wiatru i będzie to około 2 km.
W trakcie regat zapewniamy:
- łodzie klasy Omega wraz ze sternikami,
- motorówkę z ratownikiem do asekuracji,
- łódź i sędziego regat,

Konkurencja II

BUDOWANIE TRATW
Drużyny z dostępnych materiałów takich jak pneumatyczne pływaki, deski, liny i inne
będą budować tratwy. Każda tratwa powinna mieć również żagiel, jeśli pojawi się wiatr
rozbitkowie będą mogli oszczędzać siły. Do budowy pędnika zapewniamy maszt, żagiel i
bom. Na zbudowanej konstrukcji dwoje przedstawicieli wypłynie na wodę, by wykonać
finałowe zadanie – opłynąć oddaloną od
brzegu boję i pokonać w tym wyścigu
rywali.

PRACE BOSMAŃSKIE
Ostatnią dyscypliną będzie nauka
wiązania węzłów żeglarskich. Każdemu
przyda się wiedza jak zacumować jacht,
jak prawidłowo połączyć liny lub jak
przygotować linę do holowania auta.
Podsumowaniem
nauki
będzie
zespołowe
wiązanie
węzła
ratowniczego. Polega ono na jak najszybszym zawiązaniu węzła przez cały zespół, który
musi współpracować ze sobą – lepsi pomagają słabszym członkom drużyny. Instruktor
prowadzący warsztaty będzie również sędzią w tej bardzo przydatnej życiowo dyscyplinie.
Zapewniamy:
- prowadzenie Olimpiady,
- nagrody Puchar i szampana dla zwycięskiej drużyny,
- sprzęt wymieniony w ofercie,
- wodę dla uczestników – 2 x 0,5 l na osobę,
Zawody poprowadzi Wacław Szukiel, zawodnik, który wywalczył w 2007 roku
kwalifikację Olimpijską dla Polski a wcześniej zdobył 4 miejsce w Mistrzostwach
Świata. Wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski w klasach Finn oraz Laser. Obecnie
jest trenerem między innymi Rafała Szukiela – 10 zawodnika Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie i Michała Jodłowskiego, który zdobył w 2012 roku Mistrzostwo Europy
Juniorów w klasie FINN.

Olimpiadę wodną mogę zorganizować dla małych grup, jak również dla dużych 100200 osobowych odpowiednio modernizując program i dodając atrakcje uzależnione od
lokalizacji eventu.

Propozycja III

Motorówka YAMAHA 310 KM
Yamaha
XR1800
Limited
Edition z 2 strugowodnymi silnikami
Yamahy po 155KM, czyli w sumie aż
310 koni mechanicznych. Motorówka
może płynąć nawet 120 km/h. Sternik
na przejażdżkę zabiera 4 osoby (3
osobowa, skórzana, wygodna kanapa
z tyłu, z rączkami do trzymania się
łodzi i 2 obrotowe fotele z przodu jeden dla sternika drugi dla pasażera).
Dodatkowo do motorówki mogę
zapewnić:
- banana 3 osobowego
- narty wodne
- wakeboard

Uwaga: Motorówką można pływać jedynie po akwenach nie objętych strefą
ciszy.
W trakcie np. 2 godzin dostępności motorówki mogę zabrać na pokład i
zagwarantować dobrą zabawę dla grupy około 40 osób.

Propozycja IV

SPŁYW KAJAKOWY
Uczestnicy wezmą udział w spływie kajakowym np. rzeką Krutynią, Marózką w okolicy
Olsztynka lub Drwęcą w rejonie Ostródy. Dla bezpieczeństwa grupy spływ zabezpieczy 2-3
instruktorów – przewodników ( w zależności od wielkości grupy). Spływ potrwa około 2-3
godziny i wiedzie malowniczym wąwozem i kanionem rzeki Marózki i doliną Drwęcy lub
Krutynią.

Uczestnikom zapewniamy:
- wodę do picia
- instruktorów przewodników
- rowery przy opcji rowery + kajaki
- transfer hotel - kajaki - hotel
- spływ jest możliwy do zorganizowania
na różnych rzekach w zależności od
lokalizacji grupy

Propozycja V

REJS STATKIEM WYCIECZKOWYM
PRZYKŁADOWA TRASA: Ostróda/Śluza Ostróda/Jezioro Pauzeńskie/Śluza
Ostróda/Ostróda
CZAS REJSU: około 2 godziny
OPIS:
Rejs zaczynamy w centrum
Ostródy z przystani, która będzie
również
naszym
przystankiem
końcowym.
Podczas
wycieczki
przepływamy przez śluzę Ostróda
oddaną do użytku w 2014 roku po
remoncie,
w
którym
została
przeinstalowana ze śluzy ręcznej na
śluzę automatyczną. Tuż za śluzą
wpływamy na Jezioro Pauzeńskie,
które jest bogate w urozmaicone
zatoki i półwyspy. Zbiornik jest
bardzo płytki, a jezioro objęte jest
strefą ciszy. Do jeziora uchodzi
rzeka Szelążnica, która wypływa z
jednej z odnóg Kanału Elbląskiego, pomiędzy jeziorami Szeląg Wielki a Pauzeńskim. Rzeka
płynie przez teren zalesiony, wiele na niej przeszkód w postaci powalonych drzew, jest
wąska, ale niezwykle malownicza.
Statek dysponuje 55 miejscami siedzącymi. Podczas niekorzystnej aury jest
możliwość zajęcia miejsc pod pokładem, przy wygodnych stolikach i podziwiania
krajobrazów zza okna. Jest to idealna wycieczka dla osób poszukujących chwili relaksu oraz
miłośników pięknych krajobrazów stworzonych przez człowieka w harmonii z naturą. O
mijanych na trasie rejsu ciekawostkach opowie przewodnik.

W trakcie rejsu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu i nauce wiązania węzłów.
Podsumowaniem nauki będzie konkurs z nagrodą za najszybsze zawiązanie węzła
ratowniczego.
W trakcie rejsu możliwe jest przygotowanie cateringu.

Propozycja VI

MONTE CARLO – CASINO NIGHT
Największe kasyna świata znajdują się w Monte Carlo, Makau, Las Vegas oraz
Atlantic City. Dziś nie musisz przemieszczać się do odległych miejsc, by zaznać smaku
zwycięstwa. Wystarczy zajrzeć do naszej jaskini hazardu, w której na początek otrzymasz
gotówkę w postaci falsyfikatów banknotów przygotowanych specjalnie na potrzeby tego
wieczoru, którą u krupierów wymienisz na żetony i już możesz rozpocząć grę. To wspaniała
zabawa, w trakcie której uczestnicy czując prawdziwe ryzyko jednak bezpiecznie, nic nie
ryzykując, mogą wcielić się w rolę gracza. W naszym kasynie nie możesz przegrać a wygrać
możesz górę pieniędzy – oczywiście falsyfikatów.

Zapraszamy do pokera, Black Jacka i ruletki:
Poker – gra karciana rozgrywana
talią składającą się z 52 kart, której
celem jest wygranie pieniędzy lub
żetonów
od
pozostałych
uczestników, dzięki skompletowaniu
najlepszego układu lub za pomocą
tzw. blefu.
Black Jack – kasynowa gra
karciana, w której gracz stara się
pokonać
krupiera
poprzez
uzyskanie sumy jak najbliższej 21
punktów w kartach jednak nie
przekraczając 21. Black Jack jest
kasynową wersją gry w oczko.
Najwyższym układem kart jest tzw. Black Jack, czyli As i 10 lub figura, za którego gracz
dostaje 200% zakładu.

Ruletka
–
Jedna
z
najpopularniejszych
gier
kasynowych. Po obstawieniu stołu
przez graczy, krupier wprawia w
ruch obrotowy koło rulety, a w
przeciwnym kierunku rzuca kulką,
po czym po kilkunastu obrotach
kulka
wpada
do
przedziału
oznaczonego wybranym numerem.
Numer nie jest znany grającym do
momentu w którym kulka się na nim
zatrzyma.
Następnie
jest
przeprowadzane rozliczanie. Ci,
którzy mieli szczęście położyć swoje
żetony na wybranym numerze,
zabierają wygraną
Zapewniamy:
- stół do pokera
- stół do Black Jacka
- stół do ruletki
- krupierów
- dekorację
- akcesoria kasyna
- proponowany czas gry to 4 godziny

Uprzejmie informujemy, że gra odbywa się w oparciu o falsyfikaty i jest tylko formą
zabawy integracyjnej. Firma 12 PL nie prowadzi gier losowych, w rozumieniu ustawy o
grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach z dnia 29 lipca 1992
roku, (tekst jednolity Dz. U. z 1998r roku, Nr 102, poz. 650 z późniejszymi zmianami).

Serdecznie zapraszam, by poznać ofertę atrakcji wodnych i nie tylko dopasowaną do
państwa założeń.
Wacław Szukiel
Tel. 501 452 397
www.12pl.pl
e-mail: info@12pl.pl

