
Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie w składzie : 

Przewodniczący Dziekan ORA – adw. Andrzej Kozielski 

Szef Komisji Sportu i Rekreacji przy ORA w Olsztynie – adw. Jerzy Dobrzański 

Sekretarz – adw. Ryszard Afeltowicz 

Komandor Rejsu – adw. Marek Skrzeczkowski 

Dyrektor Sportowy Rejsu – Andrzej Szydzik 

mają zaszczyt zaprosić na: 

XXII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku pod 

patronatem adwokata Stanisława Estreicha, Przewodniczącego Komisji Integracji 

Środowiskowej , Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA . 

 

 

Termin rejsu 14.06 - 17.06.2012r roku. 

 

 

Koszt uczestnictwa rejsu od 1 osoby wynosi 400 zł, zaś od aplikantów 300 zł. Płatne na 

rachunek bankowy: 

Kancelaria Adwokacka adw. Ryszard Afeltowicz w Olsztynie 

nr konta: 94 1540 1072 2001 5000 5555 0002, z dopiskiem „Rejs Adwokacki” 

Płatności należy dokonywać wyłącznie na wyżej wskazane konto w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 15.05.2012r. 

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po 15.05.2012r, wpisowe nie będzie zwracane . 

Nie będą przyjmowane opłaty przed rozpoczęciem Rejsu. Z uwagi na dużą ilość chętnych 

uczestników organizatorzy zmuszeni są do ograniczenia ilości uczestników Rejsu do 180 

osób.  

W związku z powyższym zakwalifikowane do Rejsu zostaną jedynie te osoby, które w 

pierwszej kolejności zgłoszą swój udział w Rejsie oraz uiszczą należną opłatę. Dlatego też 

należy nadesłać na adres ORA w Olsztynie, ul. B. Linki 3/4 (ora.olsztyn@adwokatura.pl) 

zgłoszenie, które należy pobrać na stronie www.rejsadwokacki,pl wraz z dowodem wpłaty 

wpisowego do dnia 15.05.2012 r. 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie wskazane w 

programie, ubezpieczenie NW uczestników oraz OC sterników, ochronę uczestników Rejsu 

przez WOPR Iława  puchary i nagrody za udział w konkursach, uczestnictwo we wszystkich 

imprezach w czasie rejsu, opłatę za cumowanie i korzystanie z toalet oraz pamiątkowe 

koszulki. 

http://www.rejsadwokacki,pl/


W trakcie Rejsu zostaną rozegrane Regaty o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej 

oraz konkursy sportowe oraz wybrany zostanie najwszechstronniejszy żeglarz rejsu i 

najsympatyczniejsza uczestniczka rejsu. 

Wszelkich informacji odnośnie rejsu udziela biuro ORA w Olsztynie nr tel. 89-527-34-45, 

adw. Andrzej Kozielski tel. 603-773-222 i adw. Marek Skrzeczkowski tel. 509-317-990.  

Każda załoga dokonuje rezerwacji jachtu we własnym zakresie i uiszcza opłatę do rąk 

wynajmującego oraz ewentualną kaucję, poniżej podajemy przystanie, w których można 

wynająć jachty i prosimy, aby czynić to jak najszybciej, albowiem ilość jachtów jest 

ograniczona.  

Przy wynajmowaniu jachtów należy zgłosić wynajmującym, iż jachty są wynajmowane na 

Rejs Adwokacki.  

W przypadku braku możliwości wynajęcia jachtu w przystaniach niżej podanych , prosimy o 

bezpośredni kontakt z adw. Andrzejem Kozielskim bądź adw. Markiem Skrzeczkowskim.  

Przystanie jachtowe : 

 Stowarzyszenie Sportów Wodnych- MOS ul. Chodkiewicza 5 , 14-200 Iława tel. 89-

648-25-96 www.zagle.ilawa.pl 

 Przystań „Maribo” 14-200 Szałkowo 11a ,tel. 669-441-440 , tel /fax 89-648-27-01, tel 

89-649-48-65, www.maribo.pl 

 Piotr Gancarz ul. Ostródzka 46b/15, 14-200 Iława tel 89-648-28-99, 601-489-319, 

Yacht.gancek. 

 Serdecznie zapraszamy na Rejs, gwarantując wiele przeżyć sportowych , dobrą 

pogodę oraz zabawę. 

 

Z poważaniem, 

 

Dziekan  

Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Olsztynie  

adw. Andrzej Kozielski  

  

http://www.zagle.ilawa.pl/
http://www.maribo.pl/


Szczegółowy plan rejsu: 

13.06.2010r ( środa) godziny popołudniowe : 

przyjazd do Iławy, pobieranie wcześniej wynajętych jachtów , przygotowanie do Rejsu , 

Biuro Rejsu- Młodzieżowy Ośrodek Sportów Wodnych w Iławie ul. Chodkiewicza 5( tel. 

kontaktowy 603-773-222 oraz 509-317-990) 

14.06.2012r ( czwartek) 

godz. 10.00 uroczyste otwarcie Rejsu- Baza Młodzieżowego Ośrodka Sportów Wodnych w 

Iławie ul. Chodkiewicza 5  

godz. 11.00 odprawa sterników  

godz. 11.30 wypływanie jachtów – trasa Iława-Jażdżówki (nocleg w ośrodku Mazurskie 

Centrum Aktywnego Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach )- jest możliwość wcześniejszego 

zarezerwowania na własny koszt , pokoi kontakt : tel: 662-227-843, prosimy o podanie ,iż 

zamawiający są uczestnikami Rejsu Adwokackiego, cena pokoju od 1 osoby 80 zł) 

Dzień sportowy Rejsu . 

godz. 14-16 zawody sportowe na terenie ośrodka – mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją 

ORA w Olsztynie i uczestnikami rejsu,- mecz piłki siatkowej pomiędzy reprezentacją 

prawników z Olsztyna a uczestnikami rejsu,- zawody w tenisie stołowym , ziemnym, maraton 

pływacki.  

godz. 18.00 , kolacja- grill , zabawa przy zespole muzycznym, 

15.06.2012r (piątek) 

godz. 9.00 śniadanie  

godz. 10.00 wypłynięcie – trasa Jażdżówki - Siemiany (pierwszy etap regat) 

godz. 15.00 postój w ośrodku „Kurka Wodna” , jest możliwość wynajęcia na własny koszt w 

sąsiedztwie ośrodka pokoi w pensjonacie „ U Dzidka” w Siemianach ( tel. 89-640-43-84, 

kom. 507-104-520 i 603-667-914, prosimy o podanie, iż zamawiającym są uczestnicy Rejsu 

Adwokackiego, koszt pokoju od 1 osoby - 40 zł, przy zamówieniu 2 noclegów)  

godz. 16.00 obiad oraz degustacja owoców i ryb,  

godz. 19.00 występ jednego z najlepszych zespołów szantowych w Polsce – EKT z Gdyni  

16.06.2012r (sobota) 

godz. 9.00 śniadanie ( w ośrodku „Kurka Wodna”)  

godz. 10.00 odprawa sterników  



godz. 11.00 rozpoczęcie regat o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej 

godz.17.00 – Restauracja „Cykada” ( obok ośrodka „Kurka Wodna” ) ogłoszenie wyników 

regat ,wręczenie pucharów i nagród, uroczysta kolacja , bal komandorski, zakończenie rejsu .  

17.06.2012r ( niedziela)  

godz. 9.00 śniadanie ( w Restauracji „ Cykada”) 

godz. 11.00 odprawa sterników – powrót do Iławy. 


