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Polsko-Niemiecki Młodzieżowy Obóz Motorowodny - Odra 2016 

pod banderą IYFR - Pomerania Fleet 

z bezpłatnym kursem ISSA na patent motorowodniaka 

 

                       Cele i założenia 
 

             Pomerania Fleet zrzeszona w International Yachting Fellowship of Rotarians organizuje 

motorowodny obóz przeznaczony dla młodzieży w wieku 18 – 26 lat, bez doświadczenia oraz dla tych, 

którzy chcą doskonalić swe umiejętności i uzyskać poświadczenie zdobytych. Współpracują z nami RC 

Berlin Brücke der Einheit, RC Szczecin, RC Gorzów Wielkopolski... 

Korzyść dla Rotary: przedstawienie celów Rotary m.in.: Rozwój zrozumienia międzynarodowego, 

dobrej woli i pokoju realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby. Nasze motto   to 

„Służba ponad własne interesy” 

Korzyść dla młodzieży: nieodpłatne udostępnienie możliwości zdobycia patentu motorowodniaka. 

Obcowanie z przykładnymi ideałami stowarzyszeń żeglarzy i marynarzy oraz Rotary. Ponadgraniczne 

spotkanie z młodzieżą. Zapoznanie z Rotaract. Wspieranie partnerstw w sensie wyrównania szans 

oraz udział w marynistycznie ukształtowanym świecie. Kontynuacja projektu i związanych z nim 

przeżyć poprzez pogłębianie doświadczeń i dalsze szkolenie a w szczególności: otworcie dostępu do 

patentu żeglarza w następnych obozach organizowanych we współpracy z ISSA. Nam Rotarianom 

zrzeszonym w IYFR zależy na tym  aby też niezrzeszonym otworzyć możliwość udziału w 

międzynarodowym życiu żeglarskiego świata. 

Metody i środki: 1) poprzez zakwaterowanie młodzieży na Hausbootach oraz praktyczne szkolenie na 

nich podczas spływu po rzekach. 2) poprzez teoretyczne szkolenie na historycznym statku 

szkoleniowym "M/V KUNA", 3) poprzez spotkania na pokładzie "M/V KUNA" z rotarianami i 

członkami Rotaract. W szczególności: spotkanie integracyjne z partnerami projektu w Szczecinie.  

Cele: spływ po Odrze Hausbootami- pod kierownictwem sterników jako praktyczne (panowanie nad 

jednostką, praktyczne stosowanie regół) i teoretyczne szkolenie na "M/V KUNA". Po drodze: 

Schwedt, Gorzów Wielkopolski i Szczecin, spotkania na wszystkich postojach z D- i  PL-Rotarianami.  

2-dniowe spotkanie z Rotaract w Gorzowie Wielkopolskim. Młodzi sternicy kierują swoimi załogami 

na Bootach i prowadzą wspólnie ze szkoleniowcami i referentami (2 Kapitanów) do egzaminów. 

Młodzi sternicy biorą udział w szkoleniu. Członkowie Rotaract (młodzi w Rotary) biorą udział w 

organizacji projektu np.: sprowadzenie Hausbotów i  wyposażenie (talerze i stućce, prowiant, pościel, 

chemia gosp.), tankowanie Hausbootów i jednostki szkoleniowej "M/V KUNA", przygotowanie map, 

uzupełnienie praktycznego materiału szkoleniowego na pokładzie.  
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Miejsca spotkań przygotowywane będą przez młodzież (ogniska, grillparty, oprawa muzyczna, 

prezentacje o swoim miejscu zamieszkania i o sobie) Organizatorzy wymagają od uczestników, w 

zakresie samokształcenia dowiedzieć się o Euroregionie Pomerania, obszarze spływu i portach.         

Po zakończeniu imprezy, uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia sprawozdania z przeżyć i 

doświadczeń, które mogą zostać opublikowane na I-stronie Pomerania Fleet i innych mediów. 

 
W imieniu Pomerania Fleet serdeczne  IYFoR-iańskie ahoj ! 
 
 
 
Jaroslaw Wistuba                                                                  Leszek Zdawski                                                          
Komandor Floty  Pomerania  Fleet                                     Wicekomandor Pomerania Fleet 
 
 
 
 Aleksander Szwarc                                                               Magdalena Sitek 
 Komandor obozu Odra 2016                                               Oficer d/s PR Pomerania Fleet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obóz dofinansowany ze środków:  
 
      

                            
                      Rotary Club Berlin Brücke der Einheit                                                       Rotary Club Szczecin 
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