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Szkolenia najmłodszych na Optymistach
Zajęcia z żeglarstwa (całoroczne)
Udział w rejsach po Mazurach
Udział w rejsach po Bałtyku i Morzu
Północnym
Rejsy na Chorwacji
Imprezy integracyjne
Dni otwartej przystani
Wieczorki szantowe przy ognisku, grillu
Wypoczynek, pokoje, pole namiotowe*
Szkolenia żeglarskie
Biwaki, obozy…*

Bądź na bieżąco! Na naszej stronie internetowej
znajdziesz aktualne informacje o planowanych
wydarzeniach, w których możesz wziąć udział.
Strona obfituje w różne relacje z wydarzeń
klubowych, często z dużą ilością zdjęć.
Zapoznaj się z artykułami - poczujesz ten klimat.

www.lok.hostings.pl

Dołącz do nas!
Jesteśmy ludźmi z pasją i tą pasją chcemy się
z Wami podzielić!

LIGA OBRONY KRAJU STOWARZYSZENIE
Ul. Chocimska 14, 00-791 WARSZAWA
NIP 521-008-68-32

KLUB WODNY LOK LĘBORK

*-od sezonu 2009. Uzgadniać z kierownikiem przystani.

www.lok.hostings.pl

ul. Wyczółkowskiego 1, 84-300 Lębork
(0-59) 862 18 69 , (przystań) (0-59) 861 27 32,
www.lok.hostings.plU
martarnow@poczta.onet.plU
KOMANDOR KLUBU - Mariusz Tarnowski tel. 695354525

ZAPRASZAMY

Klub Wodny LOK Lębork
działa już od 60 lat..
Wychowanie żeglarskie
zaczyna się dość wcześnie
na jachtach klasy OPTYMIST.
Tu dzieci uczą się
pierwszych halsów, węzłów,
taktyk regatowych.

Regaty są świetną formą sprawdzenia
swoich umiejętności żeglarskich.
Dostarczają dodatkowych emocji
związanych z rywalizacją sportową.

Treningi na jachtach klasy Optymist
odbywają się na przystani klubu nad j. Lubowidz.

Dużym powodzeniem cieszą się rejsy
po Mazurach. Kilka jachtów, zgrana
ekipa, świetna zabawa i nauka.

Nic nie przychodzi łatwo. Członkowie
klubu muszą dbać o sprzęt, umieć go
naprawiać i konserwować. Wychowanie
politechniczne jest niezwykle przydatne
w późniejszym życiu, a nabyte umiejętności
przydają się nie tylko w żeglarstwie.

CAŁA NAPRZÓD !!!
KU NOWEJ PRZYGODZIE !!!

Udział w rejsach morskich jest konieczny, jeśli
chcecie kontynuować edukację żeglarską.
Rejsy morskie to świetna przygoda,
ale czasami również twarda szkoła.
Na rejsie życie biegnie zupełnie inaczej…
O tym jednak trzeba się przekonać osobiście.

Rejsy morskie są świetną
okazją do integracji.

Lubimy się dobrze bawić!
Przyjęcie do naszego grona
nowych żeglarzy jest do
tego świetną okazją ;)

Przychodzi taki czas kiedy warto już poznać
nieco bardziej zawiłe zagadnienia związane
z żeglarstwem: teoria żeglowania, meteorologia,
locja, nawigacja itd. Tę wiedzę zdobyć można
na organizowanych zajęciach z żeglarstwa
w bardzo różnych formach: zajęcia dla
młodzieży, kursy weekendowe dla pracujących,
obozy stacjonarne, rejsy stażowe po morzach…

Szkolenia na stopień sternika
jachtowego od 2005r odbywają się
w Łebie (na morzu), na DeZetach
Sailing Academy, z którą ściśle
współpracujemy.

Rejsy na Morze Północne organizowane są zwykle
w celu zdobycia stażu na pływach, to doświadczenie jest konieczne do zdobycia dalszych stopni
żeglarskich. Tym co wolą słońce, ciepłą wodę raczej
polecamy udział w rejsach na Chorwacji...

