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Program spotkania integracyjnego Program spotkania integracyjnego Program spotkania integracyjnego Program spotkania integracyjnego     
z okazji z okazji z okazji z okazji 6 urodzin6 urodzin6 urodzin6 urodzin        

Postomińskiego Klubu Morsów „WPostomińskiego Klubu Morsów „WPostomińskiego Klubu Morsów „WPostomińskiego Klubu Morsów „WIKINGIKINGIKINGIKING””””    
Jarosławiec, Jarosławiec, Jarosławiec, Jarosławiec, 11114444----11115555 stycznia 201 stycznia 201 stycznia 201 stycznia 2012222    rrrrokuokuokuoku    

    
SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA    ––––    11114444 stycznia  stycznia  stycznia  stycznia 2012012012012222    rrrrokuokuokuoku    
godz. 15.00-17.00  - przyjazd i zakwaterowanie na terenie zaprzyjaźnionych ośrodków – chętni mogą 

przyjechać wcześniej i zostać na dłużej – warunki do uzgodnienia bezpośrednio  
w ośrodkach: 

� Ośrodek Wypoczynkowy „Na Klifie”, Jarosławiec, ul. Nadmorska 34,  
tel. (59) 810-95-20 (pani Helena Kapica), www.naklifie.pl, www.naklifie.tp1.pl  

- pokoje 2, 3, 4-osobowe  - 40 zł/os./dobę 
- śniadanie (15 stycznia 2012 r.) - 15 zł/os. 
- wejściówka do klubu Sunrise - 15 zł/os. (spotkanie koszykowe) 
sprzedaż w pakiecie   - 70 zł/os. – płatne bezpośrednio w ośrodku 

Ośrodek liczy 60 miejsc noclegowych - w razie wyczerpania limitu miejsc 
proponujemy:  

� Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczna Plaża”, Jarosławiec, ul. Leśna 2,  
tel. (59) 810-99-09, www.slonecznaplaza.com 

- pokoje 2, 3, 4-osobowe  - 40 zł/os./dobę 
- śniadanie (15 stycznia 2012 r.) - 15 zł/os. 
sprzedaż w pakiecie   - 55 zł/os. – płatne bezpośrednio w ośrodku 
dodatkowo: 
- wejściówka do klubu Sunrise - 15 zł/os. (spotkanie koszykowe) – płatne 

bezpośrednio w OW „Na klifie” 

godz. 17.45 - zbiórka przy Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu, ul. Nadmorska 28  
- wspólny wymarsz z ośrodków na wieczorne mycie nóg i karku w spienionych falach 
Bałtyku 

godz. 18.00 - wspólna rozgrzewka morsów – mycie nóg i karku przy przystani rybackiej 

godz. 19.00 - integracyjne spotkanie koszykowe, przy muzyce mechanicznej z DJ-jem w klubie 
Sunrise (przy OW „Na klifie”, ul, Nadmorska 34). Każdy przynosi koszyk smakołyków  
- to co ugotować potrafi najlepiej – dla siebie i ciut, ciut więcej. Podczas biesiady 
poznajemy się opowiadając dowcipy, wspólnie śpiewając. Uzdolnieni zabierają 
instrumenty, mile widziane okolicznościowe przebrania. Na używki brak cenzury. 
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Niedziela Niedziela Niedziela Niedziela ––––    15151515 stycznia  stycznia  stycznia  stycznia 2012012012012222    rrrrokuokuokuoku 
godz. 7.00 - poranny jogging w poszukiwaniu jarosławskiego bursztynu, zbiórka uczestników przy 

Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Nadmorska 28 

godz. 8.00-9.00  - śniadanie w miejscach zakwaterowania 

godz. 10.00-12.00 - rozpalenie integracyjnego ogniska – Ośrodek Wczasowy „Przywodny” w Jarosławcu,  
ul. Spacerowa 6 
� potwierdzenie udziału na liście obecności 
� integracja z Kapelą Ludową „Pieńkowianie” 
� lokalne smakołyki – herbatka, ciasto, chleb ze smalcem 

godz. 12.00 - formowanie korowodu morsowego (Kapela Ludowa „Pieńkowianie”, Neptun, Prozerpina 
wraz z orszakiem, grupy morsowe, zaproszeni goście) 

godz. 12.15-12.45 - przemarsz ulicami Jarosławca – trasa: OW „Przywodny”, ul. Spacerowa, Słoneczna, 
Parkowa, Bałtycka, Spacerowa do zejścia na plażę nr 3 

godz. 12.45 - przybycie korowodu morsowego na miejsce kąpieli – rozpoczęcie urodzinowej kąpieli  
� powitanie wszystkich gości przybyłych na urodziny „Wikinga” 
� chrzest nowicjuszy 

w wydzielonym sektorze zbierają się wyłącznie (rozebrani!!!) adepci do morsowego 
chrztu, Neptun i Prozerpina udzielają chrztu chętnym po złożeniu ślubowania 
poprzez wspólne wyrecytowanie morsowej roty, adepci kolejno wypijają tran i 
zjadają papryczkę po czym obmywają kończyny morską wodą i dołączają do grupy 
morsów poza wydzielonym sektorem 

� wspólna rozgrzewka wszystkich morsów 
� pamiątkowe zdjęcie 
� utworzenie szpaleru przez „starych” morsów, przez który kolejno przebiegają nowo 

ochrzczeni (smagani witkami) 

godz. 13.10 - rocznicowa wspólna kąpiel morsów 

godz. 13.30 - spotkanie integracyjne uczestników kąpieli i zaproszonych gości przy ognisku (OW 
„Przywodny”) 

godz. 13.45 - okolicznościowe wystąpienia 

godz. 14.00 - wręczenie certyfikatów chrztu – wypicie soku z cytryny, wypowiedzenie przybranego 
imienia 

godz. 14.30 - rozstrzygnięcie konkursu na rymowanki, losowanie upominków 
 

UWAGA!!!UWAGA!!!UWAGA!!!UWAGA!!!    
Konkurs na najlepszy wiersz, rymowankę z użyciem słów – „sześć lat Wiking ma”. Spisane i podpisane 

rymowanki należy złożyć do godz. 12.00 u organizatorów (podczas zapisów na kąpiel). Przygotowano 
drobne upominki. 

Chętni do chrztu muszą zgłosić chęć swojego uczestnictwa do dnia 10 stycznia 2012 r. poprzez podanie 
imienia, nazwiska, przybranego imienia morsowego u Zdzisława Ludwikowskiego pod  
nr tel. (59) 810-93-73, kom. 601-626-330 lub e-mail: sport@postomino.pl 

Najciekawsze morsowe przebrania będą nagradzane! 

Nie szczędźcie grosza do kapelusza - „Pieńkowianie” po raz kolejny będą z nami!!! 
 
 

    
ZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMY !! !! !! !!!!!! 


