T/S Kvartsita
Ett levande skolsegelfartyg på Skaftö i Lysekil
Ett levande skolsegelfartyg där du känner
historiens vingslag när havet och vindens
krafter härskar och du vet att nu är det vi
ombord som gemensamt skall tygla dessa
krafter.
T/S Kvartsitas hemsida nås på adressen:
www.kvartsita.se. Vi finns även på
Facebook, Instagram och Twitter.

KVARTSITA
FFS NYTT April 2019

Medlemsavgift i För Fulla segel (T/S
Kvartsita) är 200 kr/år. 400 kr för hela
familj.
Bankgiro: 895-7268
Swish: 1233481017

Vill du segla instruktör eller befäl på
Kvartsita - nu börjar utbildningarna
Nu har vi utbildning för alla aktiva i föreningen och våra befäl.
Vill du vara med så anmäl dig snarast till vårt kansli på epostadress:
utbildning@kvartsita.se. Du får allt material från oss när du anmält
dig. Kursen är gratis för dig som är medlem i FFS.

Våra utbildningar

- Basic Safety light april-maj. Den praktiska delen görs på en av
utbildningsdagarna 27/4, 5/5 och 11/5 kl 9
- Familisering - gör du om bord på Kvartsita april/maj
- Sätta segel och träna gör vi tillsammans i maj och juni. Datum
presenteras på vår hemsida och Facebook.
- Kvartsitadagen med Sjöräddningen 18/5 kl 12 (preliminärt)
Utbildningarna gör vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Förening För Fulla Segel
Kyrkekajen 10
451 78 Fiskebäckskil

info@kvartsita.se
www.kvartsita.se
0707-793234

Seglingar 2019
2019 har vi flera endagsseglingar och vi deltar på två skutrace (tredagarssegling). Det första är 27-30 juni kl 15 påmånstring Koön eller 19 i Lysekil och
den andra utgår från Fiskebäckskil (själva seglingen är i Göteborgs norra
skärgård) 4-6 okt.
Priser inkl mat på flerdagsseglingar och fika/lunch på endagsseglingar:
Skutrace 27-30
•
juni: Vuxen: 1800 kr,
Ungdom 12-25 år 1400 kr,
pen-sionär 1400 kr. Varav
bokningsavgift 500 kr
Västkustens Skutrace 4-6
•
okt: Vuxen 2000 kr,
Ungdom/Pensionär: 1800
kr. Varav bokningsavgift
600 kr.
Endagssegling •
Musikbåten tors 18 juli
kl 12-18: Vuxen 975 kr,
barn 400 kr. Se specialprogram. Fiskebäckskil.
Makrillfiske på Kanalfesten fre 19 juli kl 9-13 från Grundsund. Pris: 400
•
kr. Pensionär 300 kr och ungdomar 200 kr. Se specialprogram. Visning av
fartyget resten av dagen. Lör 20 juli finns vi i Grundsund under Kanalfesten
som Piratfartyg.
Endagssegling sön 21 juli kl 10-16 från Grundsund. Pris: 595 kr. Ungdom/
•
pensionär 395 kr. Barn 2-12 år 195 kr.
Vill du boka T/S Kvartsita för en dagtur så tar från 10.000 kr/dag inkl moms men
exkl mat (privatperson/föreningar/skola). Priset beror på tiden. På alla seglingar så
har vi utbildning i hur du kan segla en skuta.
Företag kan hyra ett dygn för 25.000 kr exkl moms och mat.
50 passagerare plus besättning får vi ha ombord.
Kontakta vårt kansli på 0707-793234 så får du alla uppgifter.

Tis- Torsdagsgruppen träffas
varje vecka kl 9
Vill du ha trevligt tillsammans med andra så
gör som vi och kom till våra träffar. Vi börjar
som vanligt med en fika på Kyrkekajen 10 i
Fiskebäckskil

