MAMA, TATA, i JA nad Wodą
w Sorkwitach
17.08 - 20.08.2017 r.

Celem naszego spotkania jest:
integracja rodzin biorących udział w ogólnopolskim konkursie Turystyczna Rodzinka,
poznanie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki wodnej,
promocja turystyki rodzinnej,
odkrycie osobliwości klimatu i uroków Mazur.
Organizatorzy:
biuro Konkursu Turystyczna Rodzinka przy Zarządzie Głównym PTTK
stanica wodna PTTK w Sorkwitach
Uczestnicy:
Rodziny zainteresowane wspólnym wędrowaniem biorące udział w Konkursie Turystyczna
Rodzinka-edycja 2017
Zakwaterowanie :
Stanica Wodna PTTK w Sorkwitach (www.sorkwity.pttk.pl)
Warunki uczestnictwa:
Rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie
PTTK z opłaconą składką za 2017 r. mają ubezpieczenie NW).
Zgłoszenia rodziny dokonują na karcie zgłoszenia (dostępna na stronie www.rodzina.pttk.pl),
którą przesyłają na adres e-mail: poczta@rodzina.pttk.pl do 10 lipca 2017 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłacenie wpisowego w wysokości: 190 zł od 1 osoby (dorosłej i dzieci powyżej 10 lat) 140 zł
(dzieci 3-10 lat) i 70 zł od dziecka (do 3 lat - za wyżywienie i koszulkę), na konto ZG PTTK 25
1160 2202 0000 0000 6084 8454 z dopiskiem „warsztaty Sorkwity” do dnia 15 lipca 2017 r.
(dowód wpłaty – skan, ksero - wysłać na adres poczta@rodzina.pttk.pl
Dzieci do 3 roku (bez wyżywienia, śpiące wspólnie z rodzicami)- bezpłatnie

W ramach wpisowego:
3 noclegi w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity (z pościelą) 3 śniadania, 2 obiadokolacje,
2 obiady, wycieczka autokarowa do Giżycka, bilety wstępów rejs statkiem i ZOO
Safari), wypożyczenie kajaków, rowerów, ratownik, 2 ogniska, wieczorne animacje,
okolicznościowa koszulka techniczna.

PROGRAM SPOTKANIA
1 dzień (17 sierpnia 2017 roku)
przyjazd do obiektu (we własnym zakresie) do godziny 13.00 (samochody zostawiamy
na bezpłatnym parkingu w obiekcie)
15.00 – Lekcja bezpiecznego kajakarstwa połączona z zabawami i wyścigami na kajakach,
canoe i łodziach.
17.00 - obiadokolacja – Stanica Wodna PTTK Sorkwity;
Wieczorem: spotkanie integracyjne rodzin.
2 dzień ( 18 sierpnia 2017 roku)
8.00-9.00 śniadanie – Stanica Wodna PTTK Sorkwity
9.00 – przejazd autokarem do Giżycka
10.00-11.30 – rejs statkiem ( Żegluga Mazurska)
11.30- 12.00 – przejazd do Ośrodka Mazurskiego Okrągłe
12.00-13.00 – ZOO Safari
13.00- 14.00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek
ok. 16.30 powrót do stanicy
17.00 obiadokolacja Stanica Wodna PTTK Sorkwity;
Wieczorem: Lekcja zdrowego odżywiania - wspólne gotowanie według zasad
zdrowej kuchni,
3 dzień ( 19 sierpnia 2017 roku)
8-9.00 śniadanie w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity;
9.30 – gr. I - spływ kajakowy Sorkwity-rzeka Sobiepanka- Borowe (powrót)
gr. II - zabawa survivalowa z poszukiwaniem skarbów z niespodzianką
14.30 – obiad w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity
15.30 gr. I - zabawa survivalowa z poszukiwaniem skarbów z niespodzianką
Gr. II - spływ kajakowy Sorkwity-rzeka Sobiepanka- Borowe (powrót)
19:00 - ognisko z gorąca zupą i dodatkami
4 dzień (20 sierpnia 2017 roku)
8-8.30 śniadanie w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity;
9.00 spływ kajakowy w kierunku górnej Krutyni do Zyndak malowniczą trasa obok pałacu /
wycieczka rowerowa
14.00 obiad w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity;
Zakończenie warsztatów
Do zobaczenia

Warsztaty dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
w ramach projektu
„ABC Bezpiecznego wędrowania- akcja informacyjno-edukacyjna”

