
 

 

Organizator rejsu 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Bydgoszczy 

Komunikat nr 1 

Rejs 29/23 

Ahoj żeglarki i żeglarze oraz przyjaciele żeglarskiej grupy, 

Propozycja kolejnej wspólnej wyprawy STS POGORIĄ Morzu Liguryjskim 

1) Gdzie i kiedy 

Pogoria zaprasza na swój pokład w dniach 04-13.08.2023. Zaokrętowanie Genova 
Aeroporto 

Dojazd/powrót do i z statku. 

Dojazd autokarem z Polski 4.08.2023  

       3) Wyokrętowanie. 

13.08.2023 w Genova Aeroporto - godziny dopołudniowe.  

4) Warunki uczestnictwa. 

Chętni do wzięcia udziału w rejsie zgłaszają się jak najszybciej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na podany poniżej adres  i deklarują  wolę udziału. Minimalny -
wiek ukończone 15 lat.  

Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń! Niezarezerwowane do 15 lutego miejsca 
przekazuję do zaprzyjaźnionego klubu żeglarskiego, więc będzie trudniej dołączyć w 
późniejszym czasie. Wynika to z tego, że niestety koszty wzrosły i musimy 
zagospodarować wszystkie miejsca.  

Po uzyskaniu od Organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na rejs, kandydat na 
członka załogi wnosi opłatę  na pokrycie kosztów udziału w rejsie na rzecz Kujawsko-
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski z dopiskiem: imię, nazwisko rejs Pogoria 29/23. 



 

 

Po potwierdzeniu udziału i wniesieniu opłaty na pokrycie kosztów pobytu na statku 
kandydaci na załogantów wypełniają formularz na stronie stspogoria.pl  

Nie ma potrzeby wiedzy i umiejętności żeglarskich, żeby pożeglować na Pogorii – 
potrzebne są chęci. Pamiętajmy też, że na pokładzie Pogorii nie ma pasażerów – są 
tylko  pełnoprawni (zarówno w przywilejach jak i obowiązkach) członkowie załogi ☺ 

Na pokładzie Pogorii nie spożywamy alkoholu! 

Finanse 

Koszt udziału w rejsie wynosi 3 580 zł/osoba (wraz z kosztami dojazdu i powrotu). 
Wpłaty dokonujemy na rzecz Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w 
Bydgoszczy, nr konta 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650. 
Wpłaty należy dokonać w 3 ratach: 600 zł rezerwacja miejsca 

     1500 zł 25.03.2023 II rata 

     1480 zł 25.06.2023 III rata 

Wpłatę można dokonać jednorazowo do dnia 25.02.2023 

Załoganci samodzielnie wykupują dla siebie ubezpieczenie NNW oraz KLW  (od 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia zagranicą). 

5) Sprawy organizacyjne. 

Rejs poprowadzi wykwalifikowana kadra kapitanów. Oficerowie wachtowi to żeglarze 
z ogromnym doświadczeniem, niejednokrotnie pełnili funkcje oficerskie na pokładzie 
STS Pogoria. Zapewniamy dodatkowe szkolenie z nawigacji, ratownictwa i prac 
bosmańskich i wiele innych atrakcji oraz super czas spędzony w świetnej atmosferze. 

Uczestnicy wnoszą opłatę, pokrywając koszty rejsu. Dlatego, jeśli ktoś zrezygnuje z 
udziału w rejsie po wniesieniu całości lub części opłat, może nie otrzymać zwrotu 
pieniędzy, jeśli nie znajdzie za siebie zastępcy (zastępcę musi zaakceptować 
Organizator/Kapitan). 

Pozdrawiamy i do szybkiego zobaczenia na pokładzie Pogorii. W razie jakichkolwiek 
pytań – jestem do dyspozycji. 

Kasia Domańska- email: biuro@kpozzbyd.org.pl ;kasiadom4@wp.pl tel. 502 558 101     

   Z żeglarskim Ahoj  
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