
Wakacje-CŻ-2021
Wakacje na wodzie, podczas półkolonii w

Centrum Żeglarskim
Już 1 kwietnia 2021 ruszają zapisy na półkolonie w Centrum Żeglarskim. Na
najmłodszych czeka pięć dni aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Rodzice
muszą spieszyć się z zapisami, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Dopiero co przywitaliśmy wiosnę, a w Centrum Żeglarskim już planuje się wakacje. Otóż
to. 1 kwietnia ruszy nabór na letnie półkolonie. W tym roku dostępnych będzie aż siedem
terminów pięciodniowego wypoczynku nad wodą. Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież
od 7 do 14 roku życia. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił na kajaku i na jachcie
żaglowym. Chętni rozpoczną naukę windsurfingu. Wszyscy z pewnością zasmakują
prawdziwej żeglarskiej przygody.

Uczestnicy naszych kolonii dowiedzą się jak aktywnie i bezpiecznie można spędzać czas
nad wodą. Wykwalifikowani instruktorzy nauczą wyplatania lin, wybijania szklanek i
wiązania węzłów. W przerwach zaś na uczestników czekać będą drugie śniadanie i obiad, a
ostatniego dnia – ognisko z kiełbaskami.

Półkolonie otwarte są dla wszystkich dzieci, nie trzeba być członkiem Centrum Żeglarskiego,
aby rozpocząć swoją wakacyjną przygodę z wodą. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.30-16.00 i organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży, a także wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz są
zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Terminy półkolonii:
1.      05 – 09.07.2021
2.      12 – 16.07.2021
3.      19 – 23.07.2021
4.      26 – 30.07.2021

5.      02 – 06.08.2021
6.      09 – 13.08.2021
7.      16 – 20.08.2021

Rekrutacja na półkolonie rozpocznie się w poniedziałek, 1 kwietnia, o godz. 9.00. Liczba
miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywać się będzie
internetowo. By wziąć w niej udział należy odwiedzić stronę internetową:
www.centrumzeglarskie.pl > zakładka e-rekrutacja.

ZAPISY KROK PO KROKU
1. Załóż konto użytkownika w systemie e-rekrutacja
2. Wybierz interesujący Cię termin półkolonii.
3. Dokonaj zapisu.

http://www.centrumzeglarskie.pl
https://cz.erk24.pl/edziekanat/index.php


4. Wydrukuj zgłoszenie do udziału w imprezie żeglarskiej oraz kartę kwalifikacyjną
wypoczynku (w przypadku, gdy jest wymagana, pojawia się w systemie, jako plik pdf do
pobrana).
5. Podpisz ww. dokumenty i załącz do systemu lub prześlij na adres:

rekrutacja@centrumzeglarskie.pl

Pozdrawiam
Celina Wołosz
Rzecznik Prasowy Centrum Żeglarskie
ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin tel. kom. (517) 423 577

Ponadto informujemy, że Centrum Żeglarskie prowadzi obecnie nabór uzupełniający do
kilku sekcji (szkółka żeglarska Optimist, sekcja sportowa Windsurfing, sekcja turystyczna,
sekcja regatowa 29er, sekcja kajakarstwa turystycznego, sekcja żeglarstwa morskiego – „Dar
Szczecina”). Informacje szczegółowe znajdują się na naszej stronie internetowej
https://centrumzeglarskie.pl/aktualnosci/aktualnosci/429-ruszają-zapisy-do-sekcji
Zapisy możliwe są jedynie przez zakładkę e-Rekrutacja https://cz.erk24.pl/edziekanat/index.php

Pozdrawiam b.hendlik@centrumzeglarskie.pl

https://poczta.o2.pl/d/
https://centrumzeglarskie.pl/aktualnosci/aktualnosci/429-ruszaj%C4%85-zapisy-do-sekcji
https://cz.erk24.pl/edziekanat/index.php
https://poczta.o2.pl/d/

