
PLAN REJSU : 

01 czerwca 2022  (środa)  uczestnicy rejsu  indywidualnie pobierają 

wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat. Zakwaterowanie w 

czasie całego rejsu uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.  

02 czerwca 2022 (piątek ) uczestnicy przybywają do Portu Iława  przy ul. 

Chodkiewicza 5 ( Uwaga! Proszę nie pomylić z Portem 110) , gdzie będzie baza 

rejsu i zorganizowane biuro rejsu .  

godz. 10.00- powitanie uczestników rejsu , 

godz. 11.00 odprawa sterników oraz wydawanie koszulek rejsowych i pamiątek z 

rejsu, związanych z naszym regionem.  

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jaźdźówek -  Mazurskie 

Centrum Wypoczynku Gerczak. 

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w  Jaźdźówkach 

godz. 17.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej,  mecz piłki siatkowej , 

tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie  dla chętnych.                          

Godz. 19-20  kolacja grillowa 

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym-  występ zespołu 

szantowego „Sztywny Rumpel” 

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  na własny koszt  w 

Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach nr kontaktowy 622-227-843, z 

podaniem informacji o udziale w rejsie adres  mail: biuro@mcawgerczak 

 

03 czerwca 2022 ( piątek)  

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 8-10.- 

godz. 11.00- odbędzie się  odprawa sterników  - (pierwszy etap regat) 

godz.12.00 –regaty - (pierwszy etap), regaty długodystansowe , odbędą się na 

odcinku Jażdżówki- Siemiany 



godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek, degustacja 

wędzonych ryb świeża wędzona sielawa , Restauracja „Cykada”  

godz. 20.00 bal dziekańsko-komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie)  

dyskotekę poprowadzi wieloletni nasz przyjaciel Leszek Teofilak.   

04 czerwca 2022 ( sobota) Siemiany 

w godz.8-10- śniadanie 

godz. 11.00 odprawa sterników 

godz.11.30 –regaty (drugi etap ),  regaty odbędą się w okolicy wyspy Lipowa w 

Siemianach 

godz. 15-16– przypływamy do portu w Siemianach, gdzie czeka na nas ciepły 

posiłek  

godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych , wręczenie 

pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i 

najsympatyczniejszej  uczestniczki  , kolacja grillowa, zakończenie XXX Rejsu 

Adwokackiego. 

                                                                                                                             

05 czerwca 2022r ( niedziela) 

w godz.8.00-10.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy . 

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych 

wrażeń z Jezioraka. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego   Dziekan ORA Olsztyn  

adw. Andrzej Kozielski      adw. Stefan Salamon 

 


