
Kolonie pod 

żaglami!
Ośrodek Szkoleniowo –

Wypoczynkowy 
„Janówka”

ul. Nowosolska 2c, 
67-410 Sława



Zw iązek Młodzieży Wiejskiej 
przedstawia ofertę wypoczynku 
letniego dla dzieci zamieszkałych na 
terenie województwa opolskiego.

Wypoczynek nieodpłatny, 
finansowany ze środków 

Wojewody Opolskiego, we 
współpracy z Kuratorium Oświaty 

w Opolu.

Kolonie pod żaglami!

Lokalizacja turnusu: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „JANÓWKA”
ul. Nowosolska 2c , 67-410 Sława

fb.com/oswjanowka



Warunki uczestnictwa

- uczestnik zamieszkały na terenie gminy objętej wsparciem,
- uczestnik musi zabrać: aktualną i podbitą legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika               
(wg załączonego wzoru),
- środki ochrony osobistej związane z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego w ilości 
adekwatnego do czasu trwania turnusu (maseczki).

Kolonie pod żaglami!



W ramach wypoczynku zapewniamy:

- wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie;
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika wodnego,
sternika;
- ubezpieczenie NNW;
- atrakcyjny program żeglarski i kulturalno – oświatowy;
- transport na miejsce wypoczynku i z powrotem.

Kolonie pod żaglami!



Sława (woj. lubuskie) to
miejscowość położona nad
malowniczym jeziorem Sławskim.
Największą atrakcją Sławy jest
czyste jezioro i piaszczysta plaża, a
także bujny las mieszany wokół
jeziora.

Kolonie pod żaglami!



Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

„Janówka” położony jest 200 m. od

brzegu jeziora. Na terenie ośrodka

znajduje się pełen węzeł sanitarny,

boisko do siatkówki i mini

koszykówki. Uczestnicy kolonii

zakwaterowani są w domkach

murowanych z węzłem sanitarnym,

pokoje 2-3 osobowe.

Kolonie pod żaglami!



Część praktyczna na wodzie :
rejsy: zasady i tryb życia na jachcie, praca w zespole, wspólna
odpowiedzialność, poznanie i utrwalenie podstawowych zasad
bezpieczeństwa na wodzie, zapobiegania wypadkom, ochrona
środowiska wodnego - w podziale na grupy

Program żeglarski



Część teoretyczna zajęć: 
m.in. polskie tradycje żeglarskie, historia żeglarstwa oraz etykieta żeglarska,
podstawowa wiedza o jachtach, ich budowie i działaniu, teoria żeglarstwa,
m.in. podstawy bezpieczeństwa i poruszania się, obsługiwania żagli, steru,
podstawowych węzłów żeglarskich i innych prac bosmańskich, zasad
pierwszeństwa drogi dla jachtów na wodzie itp.

Program żeglarski



Program kolonii



Program kolonii



Wszyscy uczestnicy powinni zabrać ze sobą:
- ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem pesel,
- wypełnioną kartę kwalifikacyjną Uczestnika kolonii.

Dodatkowo uczestnik powinien posiadać: bieliznę osobistą, pidżamę, spodenki, t-shirty, 

podkoszulki, nakrycie głowy, ciepłe ubranie (sweter, długie spodnie), płaszcz 

przeciwdeszczowy, strój kąpielowy, wygodne buty (np. adidasy), klapki minimum 2 ręczniki, 

środki higieny osobistej (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów), krem 

przeciwsłoneczny z filtrem, podręczny plecak, kieszonkowe, leki (lekarstwa, które dziecko 

stale przyjmuje wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko 

dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku), a w przypadku choroby lokomocyjnej -

aviomarin.

Wyposażenie kolonisty



Zapraszamy!
Organizator: 

Związek Młodzieży Wiejskiej
ul. Chmielna 6 lok. 6

00-020 Warszawa
fb.com/zkzmw

Instagram.com/zmw.wici




