
 

 

 

    POKOLENIOWE     SPOTKANIE      WODNIACKIE ,  21 

      
          
                                                           

 

                                          

1. Cel  spotkania –  „ Pamiętasz ?  -  8 WDH „ 

 

 

 
         -  ekologia -  Mazury  kiedyś i dzisiaj 

         - celem spotkania pokoleniowego jest integracja  byłego lokalnego  środowiska    żeglarskiego 

           drużyn, klubów i stowarzyszeń żeglarskich działających na terenie gminy, miasta, powiatu itp           

         - uczczenie : 52  rocznicy powstania 8 Wodnej Drużyny Harcerskiej 

                                   50   rocznicy Spływu Kopernikańskiego 

         -  sportowe współzawodnictwo żeglarzy i sympatyków wg zasad fair play oraz promocja 

                  Grodziska Mazowieckiego i Wielkich Jezior Mazurskich 

          

               

   

              

2. Organizator spotkania 

 

        Organizatorem  Pokoleniowego Spotkania Żeglarskiego jest   Grodziskiego Klubu 

Żeglarskiego   „ Czysty Wiatr „  przy współpracy   byłych  członków  Szczepu Drużyn                                                                                                                    

Wodnych  Hufca Grodzisk Mazowiecki       

 

 

3. Data i miejsce 

 

             Spotkanie pokoleniowe odbędzie się w dniach 20 - 23 maj 2021r  

             port Stranda   koło Giżycka 

  

4. Zgłaszanie załóg na spotkanie i informacja 

 
            Mirosław Łyszkowski     512 116 767      m.lyszkowski@czystywiatr.pl  

           Bogdan Belke                 600 248 580     bogdanbelke@gmail.com 

           Jerzy Ostalski                 600 822 567     jostalski@wp.pl 

 

5. Prawo udziału w pokoleniowym spotkaniu -  zabawie żeglarskiej  
 

  W pokoleniowym spotkaniu żeglarskim mogą brać udział  załogi 3 do 4  osobowe  – 

dobrze jak ktoś posiada patent żeglarski  

  Członkami załóg są żeglarze przedstawiciele drużyn żeglarskich, klubów i  

sympatycy żeglarstwa 

  Wskazany odpowiedni strój, dojazd we własnym zakresie  

 



 

 

6. Program ( w programie zajęcia ekologiczne i żeglarskie ) 

 

 
 20.05.2021 r   

                      czwartek  – wyjazd z Grodziska Maz. i przybycie do portu  Stranda do godz. 21.00           
              
                                                - odbiór sprzętu żeglarskiego i zakwaterowanie 

 

  21.05.2021r                              

                       piątek      – śniadanie we własnym zakresie 

 
                                                   09.30  zbiórka  
                                                       09.45 rozpoczęcie  na nabrzeżu  portu 

                                                          - powitanie 

                                                          - przedstawienie załóg współzawodniczących 

                                                                                          
                                                       11.00 – 15.00   zabawy i zajęcia żeglarskie 
                                                            16.00 – 16.30   podsumowanie współzawodnictwa 

                                                          - spotkanie pokoleniowe i wymiana poglądów 

                                                             przy ognisku 

 22.05.2018 r                                         

                        sobota      - śniadanie we własnym zakresie 
 

                                                        09.30  zbiórka  

                                                        09.45  rozpoczęcie na nabrzeżu portu 

                                                           - odprawa  / przedstawienie planu zajęć i pobór materiałów /  

                                                        11.00 -  15.00  zajęcia żeglarskie i wykłady ekologiczne 

                                                        16.00 – 16.30  uroczyste podsumowanie spotkania żeglarskiego : 

                                                           - ogłoszenie wyników współzawodnictwa 

                                                           - wręczenie wyróżnień, nagród i dyplomów, 

                                                              spotkanie dla uczestników i organizatorów  przy ognisku       

  23.05.2017r                                                                   

                       niedziela    - śniadanie we własnym zakresie 
 

                                                  - do godz. 13.00 spotkanie pożegnalne  

                                                  - godz.      13.30 zdanie sprzętu żeglarskiego 

                                                  - godz.      14.00 powrót do Grodziska Maz około godz. 19.00 – 20.00.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                             Organizatorzy: 

                                                                  

                                                                         Byli członkowie   Szczepu Wodnego  

                                                                                                     Hufca Grodzisk Mazowiecki 

                                                                                Grodziski Klub Żeglarski „ Czysty Wiatr „ 

 

 

 

 

 


