
DO  KLUBÓW  I  ORGANIZACJI  ŻEGLARSKICH 

KPOZŻ planuje zorganizowanie rejsu morskiego w Chorwacji mającego na celu integrację że-
glarzy, zdobycie staży morskich, wymianę żeglarskich doświadczeń, pośpiewania szant i prze-
życia fajnej przygody na morzu w gronie kolegów żeglarzy, sterników i kapitanów. Poniżej za-

mieszczamy krótki plan rejsu. 
 

FLOTOWY  REJS  KUJAWSKO  POMORSKIEGO  OKRĘGOWEGO  ZWIĄZKU  ŻEGLARSKIEGO 
z okazji 70-lecia powstania organizacji żeglarskich na Pomorzu i Kujawach. 

1. Cel rejsu: integracja żeglarzy zrzeszonych w KPOZŻ i Kujawsko-Pomorskim Kolegium Kapita-
nów Jachtowych 

2. Miejsce i termin: Chorwacja 26.05 - 2.06.2018 r. lub 22.09 – 29.09.2018 r. 

3. Trasa: 

 Trogir – BRAC Bobovisce lub Milna (20 Mm) 

 port Vis na wyspie VIS (22 Mm), 

 Vela Luka  na wyspie Korcula (25 Mm) 

 Pakleni Otoci (kotwica, 20 Mm), 

 Sesula na wyspie Solta (kultowa taverna,  16 Mm) 

 Trogir (12 Mm) 

RAZEM  OKOŁO  130 Mm. Trasa może być zmieniona przez komandora rejsu (pogoda) 

4. Typ jachtów:  BAVARIA  44 (46) 8 osób na pokładzie 

5. Ilość jachtów na rejsie: 3 - 5 lub więcej 

6. Kalkulacja ceny na 1 osobę: 

 wynajem jachtu 2.000 euro/tydzień x 4.4 zł / 8 osób =   1.300, zł 

 transport autobusem dla 40 osób    =      350, zł 

 wyżywienie na jachcie, paliwo, porty, ubezpieczenie =      500, zl 

RAZEM  NA  1 OSOBĘ:  =   1.950, zł 

Uwaga: restauracje, alkohol, inne atrakcje  PLATNE  WE  WŁASNYM  ZAKRESIE 

7. Rekrutacja i wplata: (zaliczka 500 zł) do 15.12.2017 r. (15% zniżki za jacht) 

 UWAGA: istnieje możliwość zgłoszenia całej załogi (z kapitanem lub bez) jak również zgłosze-
nia pojedynczych osób, które zostaną przydzielone do innych załóg) 

 zgłoszenia (na piśmie) do biura zarządu KPOZŻ e-mail: biuro@kpozzbyd.org.pl 

 wplaty na konto KPOZŻ nr: BGŻ  36 2030 0045 1110 0000 0267 3650 

8. Informacje: B. Krystowczyk tel. 603 386 627, D. Skałecki e-mail: damska4@gmail.com 

Sporządził:  Bolesław Krystowczyk 
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