Zmiany w programie i regulaminie rejsów z Hornem związane z Covid -19, zgodnie z wytycznymi GIS,
MZ i MEN
1. Na rejs przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, co będzie potwierdzone przez Rodziców dziecka w
pisemnym oświadczeniu o niewystępowaniu u uczestnika wypoczynku żadnej infekcji ani objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice będą także zobowiązani do pisemnego
poświadczenia, że dziecko w okresie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku nie
zamieszkiwało ani nie kontaktowało się z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o
zakażenie wirusem.
2. Prosimy o przekazanie nam wypełnionego i podpisanego oświadczenia w momencie dostarczenia
dziecka na obóz. Wzór oświadzenia: oswiadczenie.pdf
3. Ze względu na zalecenia nie mieszania się turnusów i czas jaki potrzebujemy na dezynfekcję jachtów
bardzo prosimy, aby przyjazd na rejs był w godzinach 16.00 - 17.00. Rejs kończy się o godzinie 12.00 i
bardzo proszę, aby punktualnie o tej godzinie odebrać uczestnika z portu. Zasady te nie dotyczą osób
korzystających z transportu firmy Artrans.
4. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany do posiadania w swoim wyposażeniu własnej osłony nosa i
ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
5. Po dostarczeniu uczestnika na rejs, osoby nie biorące udziału w rejsie proszone są o niewchodzenie na
pomost, o niezbliżanie się do naszych jachtów i do innych uczestników rejsu.
6. Rozpoczęcia jak i zakończenia wszystkich tegorocznych rejsów będą miały miejsce w porcie Wrota
Mazur - Imionek 7, 12-200 Pisz.
Rezygnacja z naszego zwyczajowego cumowania w porcie Keja w Węgorzewie na zmianę turnusów
wynika z faktu, że jest to port bardzo licznie odwiedzany przez żeglarzy i turystów. W obecnej sytuacji,
nie będzie to dla nas możliwe. Port Wrota Mazur jest teraz najlepszym znanym mi miejscem na całych
Mazurach do rozpoczynania i kończenia rejsu. To port bardzo kameralny, mało uczęszczany i odległy od
głównego szlaku – będzie praktycznie tylko dla naszych jachtów. Mam uzgodnione z kierownictwem
portu, że lody i obiady które spożywamy w restauracji portowej na zakończenie rejsów będą dla nas
przygotowane w oddzielnej i niedostępnej dla innych osób sali. W związku z tym, każdy nasz rejs będzie
się odbywał na trasie: Wrota Mazur - Pieczarki - Wrota Mazur. Jest to trasa, jaką od lat pływamy na
rejsie nr 5. Wiąże się z tym prawie dwukrotne podwojenie odległości pokonywanej na żaglach w
porównaniu do rejsów 1- 4, przez co samego żeglowania będzie znacznie więcej. Z racji tego, pobyt w
Pieczarkach (zakładając, że będzie dobra pogoda), zostanie skrócony z sześciu do pięciu pełnych dni.
Zajęcia praktyczne z nurkowania są w tym roku odwołane. Nie mamy po prostu żadnej gwarancji na
pełną i skuteczną dezynfekcję aparatów oddechowych w zestawach nurkowych. Z wyłączeniem
powyższej aktywności, wygląda na to, że będziemy w stanie przeprowadzić wszystkie nasze hornowskie
gry, zabawy oraz turnieje wodne i lądowe. Oczywiście wszystko z dopasowaniem do zasad i z pełnym
przestrzeganiem reguł bezpieczeństwa sanitarnego. W Pieczarkach staną zamykane na klucz toalety, z
których korzystać będą mogły tylko i wyłącznie osoby z naszego rejsu. Byłoby w tym roku wskazane, aby

każdy pływał na desce w swojej własnej piance i w swoich butach. Jeśli ktoś tego nie będzie miał, to
oczywiście będzie mógł używać naszych hornowskich pianek i butów.
7. Wszystkich załogantów i przez cały rejs, będzie obowiązywał zakaz wchodzenia na nie swoje jachty, tak
więc kontakt osób z różnych załóg będzie ograniczony i możliwy jedynie na brzegu w przestrzeni
otwartej.
8. Podczas żeglugi, przebywanie załogantów pod pokładem będzie ograniczone do minimum – tak, aby
jak najwięcej czasu wszyscy przebywali na pokładzie, na świeżym powietrzu i brali aktywny udział w
żeglowaniu i w pracy na jachcie.
9. W obrębie swojego jachtu załoganci nie będą mogli siadać i zajmować miejsca na koi innych osób, ani
dotykać nie swoich rzeczy.
10. Pomimo, że każdy jacht jest w pełni wyposażony, bardzo proszę, aby w tym roku każdy załogant
przyjechał na rejs z własnym kubkiem, sztućcami i głęboką miseczką na zupę/drugie danie.
11. Cumowanie w portach będzie ograniczone tylko do zakupu paliwa do silników na jachty i skorzystania
z toalet i pryszniców, bez wychodzenia na miasto. W tym sezonie, wyjścia niedzielne do Kościoła nie
będą mogły mieć miejsca.
12. Na nocleg będziemy przybijać do mało uczęszczanych, dzikich biwaków, z dala od innych żeglarzy i
turystów.
13. Nie będzie możliwości odwiedzania uczestników rejsu ani też zabierania ich na godzinkę czy dwie z
obozu.
14. Jachty, sprzęt sportowy oraz i inne przedmioty, z których będziemy korzystać będą systematycznie
czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Na każdym jachcie, w toaletach
jak i w naszym namiocie w Pieczarkach, będzie umieszczony dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
15. Wszystkie produkty żywnościowe oraz i inne zakupy, które normalnie kupujemy sami w sklepach w
odwiedzanych przez nas portach, w tym roku będą nam dostarczane co dwa dni na miejsca postojów, z
jednej hurtowni spożywczej z Giżycka i przez jednego stałego kierowcę.
16. W przypadku zaobserwowania objawów uważanych za typowe dla COVID-19 (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności), uczestnik zostanie bezzwłocznie odizolowany od reszty grupy i
będziemy Państwa prosili o natychmiastowe odebranie dziecka z obozu.
17. Nasz coroczny hornowski ZLOT - spotkanie byłych Załogantów, Sterników, Rodziców i Przyjaciół
Hornu, który był planowany na 01.08 w Pieczarkach, niestety nie będzie mógł się odbyć. Wszystkie osoby
planujące odwiedzić nas w Pieczarkach z przykrością informuję, że nie będą one mogły wchodzić na teren
naszego obozu, korzystać z naszego sprzętu sportowego, windsurfingowego, toalet, namiotu ani też
przysiadać się do naszego ogniska. Wierzę, że spotkamy się wszyscy zdrowi na Zlocie w przyszłym roku,
przy ognisku i szantach do białego rana, na który to już teraz wszystkich serdecznie zapraszam.

18. Po szczegółowych konsultacjach i uzyskaniu pisemnej opinii prawnej (do wglądu dla wszystkich
zainteresowanych) dotyczącej dozwolonej liczby osób do zakwaterowania na jachtach informuję, że
planowana liczba uczestników rejsów nie ulegnie zmianie i jak co roku będziemy żeglować w 8 osób plus
sternik na jachtach większych, a w 6 lub 5 osób plus sternik, na jachtach mniejszych.
19. Wszystkie przedstawione zmiany będą na bieżąco aktualizowane i korygowane w zależności od
zaistniałej sytuacji i równolegle do wprowadzanych nowych wytycznych sanitarnych.
20. Każdemu z Państwa, kto nie jest przekonany do zaakceptowania wyżej wymienionych zasad i reguł
obowiązujących podczas tegorocznego wypoczynku i postanowi wycofać się z uczestnictwa w rejsie,
będzie zwrócona pełna kwota, jaka do tej pory została wpłacona celem dokonania rezerwacji. Zwrot
wpłaty nastąpi natychmiast po otrzymaniu maila z prośbą o przyjęcie rezygnacji z udziału w rejsie.
Bardzo bym tylko prosił o nieczekanie z podjęciem decyzji o rezygnacji zbyt długo i apeluję o podjęcie jej,
w miarę możliwości, dosłownie w najbliższych dniach.
21. W przypadku wszelkich pytań lub niejasności, bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem:
601392033 w godzinach 9 - 21.
Z poważaniem,
Piotr Klajda

