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PŁOTKI, wrzesień 2021
TERMIN:

10 – 12 września 2021

lub

11 – 13 września 2021

MIEJSCE:

Jezioro Płotki, Piła; baza „Krok po Kroku HSA”

Na każdy z terminów przewidzianych jest 9 miejsc dla
nurków HSA. Ewentualne nurkujące osoby
towarzyszące: do potwierdzenia, pierwszeństwo mają
nurkowie HSA. Nienurkujące osoby towarzyszące –
mogą dołączyć bez problemu na oba terminy.

UWAGA: Uprzedzając Wasze pytania ☺ nie ma możliwości zmiany
terminu, tak by nurkować 11 i 12 września. Jeśli ktoś nie może
przyjechać w piątek w dzień, lub zostać na poniedziałek, może
zanurkować 2 razy, ale nie ma to wpływu na cenę wyjazdu.

Fundacja Mniejszy Błękit oraz Nautica Travel zapraszają
na kolejny, tym razem polski, wyjazd nurkowy. Spędźcie
weekend w wyjątkowym towarzystwie w miejscu
przygotowanym z myślą o potrzebach nurków HSA☺

W PROGRAMIE:

• 3 nurkowania w Jeziorze Płotki, baza Krok po Kroku 
HSA.

• Wspólne grillowanie i (oczywiście) impreza taneczna ☺

• Dużo śmiechu i relaksu w doborowym towarzystwie ☺

WAŻNE!!!

Warunkiem udziału w nurkowaniach jest przedstawienie aktualnych
badań lekarskich dopuszczających do nurkowania.



Program 1
Program

(wstępny☺ bo jak dobrze wiemy zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia☺)

Dzień 1 –
10 września, 
piątek

Przyjazd na Płotki o godzinie 14. Zakwaterowanie w Ośrodku Geovita.
Przejście / przejazd do bazy nurkowej Krok po Kroku HSA, 1 nurkowanie.
Kolacja w postaci grilla i wspólny wieczór☺

Dzień 2 –
11 września, 
Sobota

Śniadanie w ośrodku.
2 nurkowania w podgrupach.
W zależności od pogody – inne aktywności okołowodne ☺, do tego spacery i relaks w miłym
gronie. Wieczorem grillowanie w większym gronie (dołączy grupa nr 2), a do tego oczywiście:
tańce, hulanki, swawole☺

Dzień 3 –
12 września, 
niedziela

Śniadanie, czas wolny, kawa z widokiem i w miłym towarzystwie, wspólne zdjęcie pożegnalne
i niestety czas na powrót
(Brak możliwości wykonania nurkowań w tym dniu).

*Programmoże ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe oraz poziom wyszkolenia Uczestników.



Program 2
Program

(wstępny☺ bo jak dobrze wiemy zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia☺)

Dzień 1 –
11 września, 
sobota

Popołudniowy / wieczorny przyjazd do Ośrodka Geovita. Zakwaterowanie jest od godziny
14:00, możecie przyjechać w tych godzinach, ale od razu uprzedzamy: tego dnia nie ma
możliwości zanurkowania i wchodzenia na teren bazy nurkowej. Możecie wypożyczyć sprzęty
pływające, spędzić czas na plaży itd. ale dla osób potrzebujących pomocy – ważna
informacja: kadra będzie w tym czasie prawdopodobnie nurkowała ☺
Wieczorem – wspólne grillowanie i czas na tańce, hulanki, swawole.

Dzień 2 –
12 września, 
niedziela

Śniadanie w ośrodku.
2 nurkowania w podgrupach.
W zależności od pogody – inne aktywności okołowodne ☺, do tego spacery i relaks w miłym
gronie. Wieczorem wspólne grillowanie.

Dzień 3 –
13 września, 
poniedziałek

Śniadanie, 1 nurkowanie rano, czas wolny, kawa z widokiem i w miłym towarzystwie,
wspólne zdjęcie pożegnalne i niestety czas na powrót

*Programmoże ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe oraz poziom wyszkolenia Uczestników.



ZAKWATEROWANIE
http://geovita.pl/pila-plotki/#informacje-o-obiekcie

UWAGA: 

Brak przystosowania w ośrodku dla osób poruszających się na
wózkach. Hotel został wybrany ze względu na bliskie położenie od bazy
nurkowej oraz możliwość zakwaterowania wszystkich razem.

Weźmiemy ze sobą roller rampę, szyny i kilka innych drobiazgów
mogących chociaż trochę ułatwić poruszanie się po ośrodku.

Dwie rady i prośby zarazem:

Jeśli ktoś z Was przedkłada samodzielność ponad wspólny hotel
(co oczywiście rozumiemy), to bardzo prosimy o sygnał – będziemy
szukać dla tej osoby bardziej dostępnej lokalizacji.

• Jeśli macie jakieś konkretne pytania odnośnie dostępności przestrzeni
hotelowych to możecie je oczywiście zadać nam, możecie spytać
Uczestników zeszłorocznego wyjazdu lub sami zadzwonić do hotelu
(tel. +48 67 212 22 29, recepcja).

• Kadra (czyli pomocne chodziaki i partnurki w jednym) dołoży
wszelkich starań, by na Waszą prośbę wesprzeć
samodzielność każdego i każdej. Jeśli bardziej komfortowo będziecie
się czuli zabierając ze sobą osoby towarzyszące to jest też oczywiście
taka możliwość, a nawet gorąco do tego zachęcamy☺

http://geovita.pl/pila-plotki/#informacje-o-obiekcie


WYMAGANIA:
• Certyfikat nurkowy HSA (lub innej organizacji szkolącej osoby z 

niepełnosprawnościami)

• Własne ABC (wskazane posiadanie kaptura, butów i rękawic ze względu na 
temperaturę wody)

• Ważne badania zezwalające na nurkowanie

• Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obowiązujących obecnie zasad                       
i ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu pandemii: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

• Podpisana umowa zgłoszenia (w tym, ze względu na wyjazd sponsorowany, podpisanie 
zgody na możliwość pokazania Waszego wizerunku na zdjęciach / filmach na FB itp.)

• Ubezpieczenie

Jeśli ktoś z Was nie posiada ubezpieczenia z pracy / szkoły / prywatnego – konieczność 
ubezpieczenia na czas wyjazdu. Możemy Was ubezpieczyć, prosimy o taką informację 
przy zgłoszeniu. 

Koszt ubezpieczenia KL, NNW + OC rozszerzone o sporty wysokiego ryzyka: 

3 dni - 30pln, 2 dni: 20pln). 

W obecnej sytuacji posiadanie ubezpieczenia jest OBOWIĄZKOWE.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Informacje dodatkowe:
NURKOWANIE

• Pierwszeństwo nurkowania mają osoby, które do tej pory nie miały jeszcze możliwości 
skorzystać z bazy nurkowej Krok po Kroku HSA. Oczywiście zrobimy wszystko co w naszej 
mocy, aby wszyscy Uczestnicy zanurkowali zgodnie z programem ☺

• Przypominamy, że nurkowanie w polskich wodach wiąże się z niską temperaturą wody. Prosimy 
zabrać odpowiednio ciepłe pianki (kaptury, rękawice, buty) oraz ciepłe ubrania, czapki. 

• Przy zgłoszeniu prosimy zaznaczyć, który termin bardziej Wam pasuje (jeśli oba pasują, też 
prosimy o taką informację).

TRANSPORT:

Ze względu na to, że uczestnicy są z całej Polski nie ma zbiorczego transportu zorganizowanego, 
natomiast jeśli jedziecie sami i możecie (i chcecie ☺) kogoś zabrać, albo nie macie samochodu i nie 
macie jak dojechać – dajcie znać: spróbujemy Wam pomóc i połączyć w podgrupy ☺

WAŻNE:

Ze względu na ogłoszony stan pandemii – organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do 
odwołania imprezy lub zmiany terminu. 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obowiązujących obecnie zasad i ograniczeń: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja 
Ubezpieczeniowa: AXA.

Numer konta: 
Santander Bank Polska
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

Osoby zainteresowane wyjazdem 
prosimy o kontakt: 
hsa@nauticatravel.pl

Zgłoszenia: do 10 maja.
Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd:
do 23 maja


