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JUHU, POČITNICE SO TU!
KAM PA ZDAJ?
V ŠOLO JADRANJA.
BD SIDRO VABI K VPISU OTROK, STARIH OD 9 DO 15 LET, V
ZAČETNI TEČAJ JADRANJA NA JADRNICAH OPTIMIST.
TEČAJ OBSEGA:
1. 12 srečanj po 3 ure.
2. Vse ure tečajev in regate bodo izvedeni na Bresterniškem jezeru.
3. Tečaj se bo začel v ponedeljek, 28. 6. 2021, od 8:30 do 11:30 in bo potekal vsaj dva tedna
predvsem v dopoldanskih urah.
4. Tečaj bo organiziran, če bo prijavljenih vsaj 5 otrok.
5. Razpisi za nadaljnje termine bodo tudi avgusta, če bo prijavljenih vsaj 5 otrok.
6. V ceni je vključeno: jadrnica razreda Optimist, rešilni pas, vsi potrebni pripomočki za
izvedbo šole jadranja, učitelj jadranja, spremljevalni čoln, varstvo.
7. V ceni ni vključeno: športna oblačila, kapa, sončna očala, brisača, rezervna suha oblačila,
malica, zvezek ali blok in pisalo.
Cilji šole jadranja:
motivirati otroke za jadranje ter poučiti mladino o osnovah mornarskih veščin,
spoznati jadrnico razreda Optimist ter njeno opremo in opremo jadralca,
v sožitju z naravo preživljati prosti čas na prostem vstran od računalniških zaslonov,
skozi jadranje doseči timsko delo ter povezovanje mladih,
naučiti otroke osnov jadranja,
spoznati osnovna regatna pravila,
naučiti otroke športnega obnašanja,
naučiti opazovati in videti okolje (spremembe na vodi oz. morju ter vetru).
Aktivnosti:
sestavljanje ter priprava jadrnice,
skrb za jadrnico in vzdrževanje,
spoznavanje ter učenje vozlov in rože vetrov,
jadranje z bočnim vetrom, v krmo in proti vetru,
ustvarjanje, pisanje, risanje, različne igre (kopno in v vodi),
razvijanje ročnih spretnosti, vozlanje,
opazovanje okolja, navigacija.

Cena: 220 €

Prijavnice: zbiramo po e-pošti in po telefonu na številki 041-647-438, kjer lahko dobite
podrobnejše informacije. Prijavnica za začetni tečaj in nadaljevalni tečaj je v prilogi.
Vse dejavnosti bodo potekale skladno z vladnimi ukrepi glede na covid-19, zato lahko pride do sprememb
terminov.
VAŠI OTROCI BODO NA IGRIV NAČIN SPOZNALI POMORSKE VEŠČINE
IN IZKUSILI, KAKO PRIJETNO JE SAMOSTOJNO UPRAVLJATI JADRNICO.
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