REJSY I SZKOLENIA
Dla dorosłych
Dla dzieci i młodzieży

2014

SZKO
SZK

ŻEGLARZ JACHTOWYŻEGLARZ
TYLKO DLA
JACHTOWY
DOROSŁYCH
TYLKO DLA

INTENSYWNY TYGODNIOWYINTENSYWNY
KURS ŻEGLARSKI
TYGODNIOWY KURS ŻEGLARSKI

w formie rejsu wędrownego, przeznaczony
w formie rejsuwyłącznie
wędrownego,
dla przeznacz
osób dorosłych. (7 dni).
osób dorosłych. (7 dni).

Terminy od 1 do 22 (oraz wTerminy
trybie ciągłym)
od 1 do 22 (oraz w tryb

W trakcie rejsu koncentrujemy się W
natrakcie
praktycznej
rejsu koncentrujemy
nauce manewrowasię na praktycz
nia jachtem, Prowadzimy równieżnia
wieczorami
jachtem, Prowadzimy
wykłady teoretyczne
również wieczoram
QPOJFXBȈ[BLSFTXJFE[ZUFPSFUZD[OFKKFTUT[FSPLJ
QPOJFXBȈ[BLSFTXJFE[ZUFPSFUZD[OFKKFTUT[FS
LVSTBODJQPPQBDFOJV[BMJD[LJXZKB[EVPUS[ZNVKǌTLSZQUEPTBNPE[JFMOFKOBVLJ
OJV[BMJD[LJXZKB[EVPUS[ZNVKǌTLSZQUEPTBNP
;BLPǩD[POZFH[BNJOFNQBǩTUXPXZNQPELPOJFDLVSTV
D[POZFH[BNJOFNQBǩTUXPXZNQPELPOJFDLV
CENY: od 499 zł.

CENY: od 499 zł.

SPECJALNE TURNUSY DLA RODZIN
SPECJALNE
Z DZIEĆMI
TURNUSY
TYLKO
DLA14
RODZIN
DNI Z DZIEĆM

Terminy: od 10 do 17

Terminy: od 10 do 17

propozycja dla całych rodzin pragnących
propozycja
połączyć
dla całych
naukęrodzin
z aktywnym
pragnących połą
wypoczynkiem
wypoczynkiem
CENA:1399 zł

CENA:1399 zł

SZKOLENIA INDYWIDULANESZKOLENIA INDYWIDULANE

Proponujemy dowolny termin i miejsce,
Proponujemy
możliwedowolny
szkolenie
termin
na jachcie
i miejsce, możliw
klienta
klienta

REJSY DOSZKALAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI
REJSY DOSZKALAJĄCE
ŻEGLARSKIE UMIEJĘTNOŚCI

propozycja adresowana dla osób posiadających
propozycja adresowana
patent żeglarski
dla osób
lubposiadając
umiejętności żeglarskie, praktycznaumiejętności
nauka z bardzo
żeglarskie,
doświadczonypraktyczna nauka z
NJ JOTUSVLUPSBNJ  XZXSPULB KBDIUV
NJ JOTUSVLUPSBNJ
TQJOBLFS  XZDIPE[FOJF
 XZXSPULB[KBDIUV  TQ
NJFMJ[OZ FMFNFOUZOBXJHBDKJJJOOFNJFMJ[OZ FMFNFOUZOBXJHBDKJJJOOF

SPECJALISTYCZNE KURSY: SPECJALISTYCZNE KURSY:

3BEJPPQFSBUPS 43$  "TUSPOBXJHBDKB
3BEJPPQFSBUPS
 1ZXZ J QSǌEZ
43$  "TUSPOBX
QZXPXF 4QJOBLFS 8BST[UBUZOBXJHBDZKOF
QZXPXF/BXJHB4QJOBLFS 8BST[UBU
cja elektroniczna Warsztaty meteorologiczne,
cja elektroniczna Warsz
-PDKB  .1%.  1S[FQJTZ ƴSØEMǌEPXF
-PDKB 5FPSJB
.1%.  1S[FQJ
ǈFHMPXBOJB  1JFSXT[B QPNPD  3BUPXOJDǈFHMPXBOJB  1JFSX
two.
two.

www.ObozyZeglarskie.com
www.ObozyZeglarskie.com

ENIA
LENIA

Szkolimy i egzaminujemy Szkolimy i egzaminujemy
w systemach:
w systemach:

Gwarantujemy najwyższą Gwarantujemy najwyższą
jakość szkolenia!
jakość szkolenia!
STERNIKAKURSY
MOTOROWODNEGO
NA STERNIKA MOTOROWODNEGO

Każdy otrzymuje nasz
autorski podręcznik!
1 do 20
TERMINY: od 1 do 20
ciągłym, zajęcia
oraz
prowadzimy
w trybie ciągłym,
cały sezon
zajęcia prowadzimy
cały sezon
Egzaminy
w naszej bazie
na
miejscu
ostatniego
BE[JNZ OB$[ǗǴǎ
OBT[FK
QSBLUZD[Oǌ
NPUPSØXDF
QSPXBE[JNZ
JTUOJFKF NPȈMJXPǴǎ
OB OBT[FK NPUPSØXDF JTUOJFKF NPȈMJXPǴǎ
dnia!
OBKBDIDJFNPUPSPXZNLMJFOUB
QS[ZQSPXBE[FOJBLVSTZOBKBDIDJFNPUPSPXZNLMJFOUB
8ZLBEZQSPXBE[J8ZLBEZQSPXBE[J-

Każdy otrzymuje nasz
autorski podręcznik!
Egzaminy w naszej bazie
na miejscu ostatniego
dnia!

PXFKX(JȈZDLVX$04
NZXOBT[FKTBMJXZLBEPXFKX(JȈZDLVX$04
dualnego. Możliwość kursu indywidualnego.

NTÓW 50 %Dla
ZNIŻKI
NASZYCH KURSANTÓW 50 % ZNIŻKI
BȈEZXFFLFOE
3FHVMBSOFUFSNJOZXLBȈEZXFFLFOE
QJǌUFLPEHPE[JDBBTPCPUB  QJǌUFLPEHPE[JDBBTPCPUB 
W niedzielę egzamin.
CENA: 399 zł.

OLENIOWEREJSY
NA PATENT
SZKOLENIOWE NA PATENT
I MŁODZIEŻY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

10 do 17 (tylko Terminy
14 dni) od 10 do 17 (tylko 14 dni)
py wiekowe (12-15
Osobne
lat grupy
, 16-18wiekowe
lat)
(12-15 lat , 16-18 lat)

ozu wędrownego
Rejsy mają
z praktyczną
charakternauką
obozużeglarstwa.
wędrownego z praktyczną nauką żeglarstwa.
SFUZD[OF[XZLPS[ZTUBOJFNQSF[FOUBDKJNVMUJNF;BKǗDJBQSBLUZD[OFJUFPSFUZD[OF[XZLPS[ZTUBOJFNQSF[FOUBDKJNVMUJNFmateriałów
dialnych,nowoczesnych
szkoleniowych. Rejsy prowadzimy
materiałów szkoleniowych.
w
Rejsy prowadzimy w
FLPXZDI OJHEZ
PTPCOZDI
OJF NJFT[BNZ
HSVQBDI XJFLPXZDI
HSVQ [ PTPCBNJ
OJHEZ OJF NJFT[BNZ HSVQ [ PTPCBNJ
ZNQS[ZQBELJFNVLPOLVSFODKJ
EPSPTZNJ DPKFTUD[ǗTUZNQS[ZQBELJFNVLPOLVSFODKJ


CENA: 1699 zł,

ORSKI
STERNIK MORSKI
WODNY STERNIK
I MOTOROWODNY
MORSKI
STERNIK MORSKI

zne kursy realizujemy
Specjalistyczne
w Gdynikursy
i Gdańsku
realizujemy w Gdyni i Gdańsku

do 20

Terminy od 1 do 20

PTØC LUØSFV[ZTLBZKVȈQBUFOUȈFHMBS[BKBDIUPXFHPMVC
,VSTQS[F[OBD[POZEMBPTØC LUØSFV[ZTLBZKVȈQBUFOUȈFHMBS[BKBDIUPXFHPMVC
go.
sternika motorowodnego.
SPXBE[JNZXLBȈEǌTPCPUǗJOJFE[JFMǗXCB[JFX(EZOJ
&H[BNJOZ1BǩTUXPXFQSPXBE[JNZXLBȈEǌTPCPUǗJOJFE[JFMǗXCB[JFX(EZOJ
CENY: PE[

RÓWNIEŻ
PROWADZIMY
REGULARNE
RÓWNIEŻ REGULARNE
WE NA MORZU
REJSY STAŻOWE
BAŁTYCKIM
NA MORZU BAŁTYCKIM
ENDOWE
I REJSY WEEKENDOWE

www.ObozyZeglarskie.com
www.ObozyZeglarskie.com

REJSY I OBOZY
REJSY I OBOZY
DZIECI I MŁO
DLA DZIECIDLA
I MŁODZIEŻY
od 10 do 17 (rejsy 7 lub 14 dni)
Terminy od 10 do 17 (rejsy Terminy
7 lub 14 dni)

• Wiek 11-15 lat, rejs wędrowny przez całe Mazu
t8JFLMBU SFKTXǗESPXOZQS[F[DBF.B[VSZ
• Wiek 15-18 lat, rejs wędrowny przez całe Mazu
t8JFLMBU SFKTXǗESPXOZQS[F[DBF.B[VSZ
• Wiek [BLXBUFSPXBOJF
7-12 lat, kolonia żeglarska, zakwaterow
t8JFL̓MBU ̓LPMPOJBȈFHMBSTLB
i wyżywanie w hotelu w Giżycku
i wyżywanie w hotelu w Giżycku

Weź udział w naszej żeglarskiej wypraWeź udział w naszej żeglarskiej wypraZAPEWN
wie po WielkichZAPEWNIAMY
Jeziorach Mazurskich.
wie po Wielkich Jeziorach Mazurskich.
Trasa naszego rejsu prowadziTrasa
po naszego rejsu prowadzi po
najpiękniejszych
akwenach i zakątnajpiękniejszych akwenach i zakąt• Pełne wyżyw
t1FOFXZȈZXJFOJF
kach Mazur.t%PKB[E[XJǗLT[PǴDJNJBTU1PMTLJ[
W czasie rejsu odwiedzimy
kach Mazur. W czasie rejsu odwiedzimy
• Dojazd z wię
najważniejsze
i największe porty,
najważniejsze i największe porty,
konwojente
konwojentem
malowniczet#BSE[PCPHBUZQSPHSBN[BKǗǎ
bindugi oraz najciekawmalownicze bindugi oraz najciekaw• Bardzo boga
sze,Wmało dodatkowych
uczęszczane miejsca. W
sze, mało uczęszczane miejsca.
dodatkowyc
czasie pełnych
tygodnia lub dwóch
czasie pełnych tygodnia lub dwóch
• Absolutne B
t"CTPMVUOF#F[QJFD[FǩTUXP
tygodni poznasz
nowych ciekawych
tygodni poznasz nowych ciekawych
• Najlepsza ka
t/BKMFQT[BLBESB[EPTLPOBZN
ludzi i wesoło
spędzisz
W trakcie
ludzi i wesoło spędzisz czas. W trakcie
podejściem czas.
do dzieci
młodzieży podejściem
rejsu prowadzimy elementy szkolenia
rejsu prowadzimy elementy szkolenia
żeglarskiego i bardzo bogaty program
żeglarskiego i bardzo bogaty program
CENA
CENA:
zajęć dodatkowych.
zajęć dodatkowych.
• 14 d
tEOJPE[
• 7 dn
tEOJ[

Na naszych rejsach obowiązuje Na naszych rejsach obowiązuje
całkowity zakaz picia alkoholu całkowity zakaz picia alkoholu
i palenia papierosów!
i palenia papierosów!

REJSY SZKOLENIOWE
REJSY SZKOLENIOWE
Realizujemy również rejsy szkoRealizujemy również rejsy szkoleniowe dla młodzieży, zakońleniowe dla młodzieży, zakończone uzyskaniem patentu żeczone uzyskaniem patentu żeglarskiego.
glarskiego.

www.ObozyZeglarskie.com
www.ObozyZeglarskie.com

KOLONIE ŻEGLARSKIE
IE ŻEGLARSKIE
I OBOZY STACJONARNE
Y STACJONARNE

Propozycja dla najmłodszych
a dla najmłodszych

Terminy
oddni)
10 do 17 (kolonie 7 lub 14 dni)
0 do 17 (kolonie
7 lub 14

MBU • Kolonia żeglarska 7-12 lat
Program
+ codzienne dodatkowe zajęcia
nne dodatkowe
zajęcia
iem wykwalifikowanej kadry
z pełnym zabezpieczaniem ratowniczym.
eczaniem ratowniczym.
• Mazurska Przygoda
EB
(grupy wiekowe
7-12 lat i 12-16 lat)
MBUJMBU

• Kurs żeglarski obóz stacjonarny
Ø[TUBDKPOBSOZ

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
IE I WYŻYWIENIE

Centralny
Ośrodek
Sportu,
pokojesanitarnym.
2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
ortu, pokoje
2-4 osobowe
z pełnym
węzłem
łówce hotelowej.

PROGRAM:

CELE:

CELE:

• Zajęcia żeglarskie
na jachtach
Dzięki naszym
programom dążymy Dzięki naszym programom dążymy
• Kajaki
do osiągnięcia następujących
do osiągnięcia następujących
• Rowery
celów:
celów:
• Zajęcia teambuldingowe
XF
t6NJFKŢUOPžŗT[ZCLJFHPJXTQØMOF- • Umiejętność szybkiego i wspólne
• Szulernia: impreza
piracka.
go podejmowania decyzji,
go podejmowania
decyzji,
BDLB
• Chrzest żeglarski
t/JFTJFOJFQPNPDZJOOZND[PO- • Niesienie pomocy innym człon• Nauka posługiwania
się kompasem w
kom zespołu,
LPN[FTQPV
ǗLPNQBTFNX
praktyce, biegi
na orientację.
• Pobudzanie wyobraźni i fantazji,
t1PCVE[BOJFXZPCSBƑOJJGBOUB[KJ
ntację.
• Warsztaty bębniarskie
(na wybranych
• Wyrabianie zdolności komunikacy
t8ZSBCJBOJF[EPMOPžDJLPNVOJLBDZOBXZCSBOZDI̓
turnusach ) jnych w zespole,
jnych w zespole,
pomocy (na
• Praca nad silną wolą i wola walki o
t1SBDBOBETJMOŕXPMŕJXPMBXBMLJP
PNPDZ OB • Warsztaty pierwszej
wybranych turnusach
)
sprawy ważne,
sprawy ważne,

Warsztaty z t;BVGBOJFEPJOOZDID[POLØX
nawigacji, przepisów, prac
• Zaufanie do innych członków
QS[FQJTØX •QSBD
etykiety jachtowej,
zespołu,
ZKBDIUPXFK  bosmańskich,[FTQPV
t,T[UBUPXBOJFPEQPXJFE[JBMOPžDJ • Kształtowanie odpowiedzialności
wrów na jachcie,
• Piłka
piłka plażowa,
za siebie i innych,
[BTJFCJFJJOOZDI
QJLBQMBȈPXB
 nożna, siatkówka,
pływanie nat6NJFKŢUOPžŗPUXBSDJBTJŢOB
holu, na kole i wiele innych
• Umiejętność otwarcia się na
kole i wiele innych
wariackich rzeczy.
innych.
innych.
• Ratownictwo
LǌQJFMJTLV̓• Kąpiele na strzeżonym kąpielisku
LJFCBTFLJ• Ogniska z pieczeniem kiełbasek i
CENA:
szantami. CENA:
• 14 dni od 1699 zł,
tEOJPE[ 
• 7 dni 999 zł.
tEOJ[
- obóz stacjonowany
- obóz stacjonowany
+
rejs żeglarski
+ rejs żeglarski
•
14
dni 1899 zł.
tEOJ[

BDIUBDI

www.ObozyZeglarskie.com
www.ObozyZeglarskie.com

TERMINY
REJSÓW I SZKOLEŃ
1 TERMIN  ū 
2 TERMIN  ū 
3 TERMIN  ū 
4 TERMIN  ū 
5 TERMIN  ū 
6 TERMIN  ū 
7 TERMIN  ū 
8 TERMIN  ū 
9 TERMIN  ū 
10 TERMIN  ū 

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

W

sezonie organizujemy w 22 terminach różne rejsy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Podczas naszych imprez uczestnicy mają
zapewniony całodobowy serwis jachtów, opiekę naszych sterników i
animatorów.
Jako jedyna firma w Polsce zapewniamy tak urozmaicony i bogaty
program dodatkowy.
Wszystkie nasze terminy rejsów realizujemy !
Flota: 30 nowoczesnych i komfortowych jachtów kabinowych.
t+BDIUZPUXBSUPQPLBEPXF NPUPSØXLJ
t0GFSVKFNZOBT[ZNLMJFOUPNTUBF DBPEPCPXF[BCF[QJFD[BOJF
medyczne, ratownicze i serwisowe. Nasza motorówka jest w gotowości 24 godz. 7 dni w tygodniu.
t#F[QBUOFQSPGFTKPOBMOF̓LVSTZNFEZD[OFEMBXT[ZTULJDIVD[FTUOJLØX
naszych rejsów.
t4[FLMBKFTU̓MJDFODKPOPXBOǌT[LPǌȈFHMBSTLǌ QPTJBEBNZLPODFTKǗ
PSHBOJ[BUPSBUVSZTUZLJ VCF[QJFD[FOJB0$ TFSXJT NBHB[ZO PSB[
całodobową opiekę ratowniczą.
W każde miejsce na Mazurach jesteśmy w stanie dotrzeć w godzinę.
t/BTJTLJQFS[ZUPTUBSBOOJFXZTFMFLDKPOPXBOJMVE[JF
o wysokiej kulturze osobistej i znajomością języków obcych.
t1S[F[DBZTF[POQZXB[OBNJLBQJUBOØXKBDIUPXZDIJQPOBE
instruktorów.

11 TERMIN  ū 
12 TERMIN  ū 
13 TERMIN  ū 
14 TERMIN  ū 
15 TERMIN  ū 
16 TERMIN  ū 
17 TERMIN  ū 
18 TERMIN  ū 
19 TERMIN  ū 
20 TERMIN  ū 
21 TERMIN  ū 
22 TERMIN  ū 

Rejsy dla dorosłych: TERMINY 1-22
Rejsy dla dzieci i młodzieży: TERMINY 10-18
Rejsy na północ: TERMINY NIEPARZYSTE
Rejsy na południe: TERMINY PARZYSTE

www.ObozyZeglarskie.com

CENA ZAWIERA
t6E[JBXSFKTJF
tMVCEOJ OPDMFHJOBOPXPD[FTOZDIJCF[QJFD[OZDIKBDIUBDIUZQV "OUJMB 
.BYVT 5BOHP4QPSU +PLFS 5XJTUFSMVCXUFKTBNFKLMBTJF LUØSF
wyposażone są w segment kuchenny, tzw. kambuz.
t1FOFXZȈZXJFOJF QS[ZPGFSUBDINPE[JFȈPXZDI 
t4[LPMFOJFȈFHMBSTLJF[BLPǩD[POFFH[BNJOFN QS[ZSFKTBDIJLVSTBDI
T[LPMFOJPXZDI 
t0QBUZQPSUPXFXQPSDJFNBDJFS[ZTUZN̓
t1BMJXPEPTJMOJLB
t0QJFLǗEPǴXJBED[POFHPTUFSOJLBJOTUSVLUPSB
t+BLPöSNBQPTJBEBNZVCF[QJFD[FOJF0$̓ LPODFTKǗPSHBOJ[BUPSBUVSZTUZLJ
t4FSXJTOBT[MBLV QFOF[BCF[QJFD[BOJFSBUPXOJD[FJNFEZD[OF
t/BVLǗȈFHMPXBOJB
tƴQJFXOJLȈFHMBSTLJ
t%PTLPOBǌ[BCBXǗ

ETYKA
0EQPD[ǌULVOBT[FKE[JBBMOPǴDJ[XSBDBNZ
szczególną uwagę na:
tLVMUVSǗȈFHMBSTLǌ
tPDISPOǗǴSPEPXJTLB
tQPT[BOPXBOJFEMBJOOZDIȈFHMBS[Z
tEPCSFNBOJFSZ

REJSY DLA DOROSŁYCH
REJS REKREACYJNY DLA DOROSŁYCH
Terminy: 1 do 22
Rejs przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Rejs ma charakter rekreacyjny. Podczas
żeglugi pływamy po całym akwenie Wielkich Jezior Mazurskich, odwiedzamy dzikie
bindugi, gdzie śpiewamy szanty przy ognisku i najważniejsze porty na szlaku
żeglownym. Podczas rejsu prowadzimy elementy szkolenia dla chętnych. Nie trzeba
mieć żadnych umiejętności żeglarskich
t/BLBȈEZNUVSOVTJFQZXBKBDIUØXǈFHMVKǌ[OBNJPTPCZXCBSE[PSØȈOZN
wieku od 20 do 70 lat. Na jednym jachcie zapewniamy towarzystwo osób w
zbliżonym wieku.
t.PȈMJXPǴǎKBDIUVOBXZǌD[OPǴǎ
Prowadzimy również intensywne tygodniowe szkolenie dla dorosłych.

CENY: już od 399 zł/ tydzień

REJSY RODZINNE
Terminy: od 9 do 18
Rejs ma charakter typowo rodzinny. Turnusy w szczególnośći dedykoXBOFTǌSPE[JOPN[E[JFǎNJXLBȈEZNQS[FE[JBMFXJFLPXZN$[BT
ȈFHMVHJJJOUFOTZXOPǴǎEPTUPTPXVKFNZEP1BǩTUXBPD[FLJXBǩJXJFLV
dzieci. Podczas żeglugi odwiedzamy ciekawe miejsca pod kątem
dzieci. Jesteśmy pionierami na rynku jeśli chodzi o ten typ wypoczynku
Prowadzimy również specjalne 2-tygodniowe rejsy, gdzie rodzice mają
możliwość szkolenia żeglarskiego i uzyskania patentu żeglarza
jachtowego na koniec rejsu.

CENY: już od 499 zł/ tydzień

REJSY WEEKENDOWE
Terminy: 1 do 22
ǈFHMVKFNZXLBȈEZXFFLFOE PEVD[FTUOJLØXOJFXZNBHBNZVNJFKǗUności żeglarskich. Gwarantujemy nocleg na jachcie z soboty na niedzielę. Trasę rejsu ustalamy w zależności od warunków pogodowych.
$PE[JFOOJFXZOBKǗDJFKBDIUVOBHPE[JOZ[F4UFSOJLJFN

CENY: już od 99 zł/ weekend

REJSY EKSKLUZYWNE
Terminy: 1 do 22
Największe i i najbardziej komfortowe jachty na Mazurach.
GPSNVB"--*/$-64*7 EPTLPOBFXZȈZXJFOJF XT[FMLJFPQBUZQPSUPXF 
własna kabina z pościelą, sprzątanie.

CENY: już od 1699 zł.

$FOBPE[

www.ObozyZeglarskie.com

INNE NASZE PROPOZYCJE
(więcej na: www.ObozyZeglarskie.com):
t$)038"$+"%-"%0304:$)*
.0%;*&ǈ:
(10 TERMINÓW)
t.03;&#"5:$,*&ŷ5&3.*/»8Ÿ
t*.13&;:7*1/".";63"$)
t3&+4:&(;05:$;/&/";".»8*&/*&
t","%&.*".0%&(0ǈ&(-"3;" 
0(»-/010-4,*130(3".%-"4;,»
t3&("5:**.13&;:*/5&(3"$:+/&%-"
FIRM
t8:$*&$;,*4;,0-/&
t*.13&;:ǈ&(-"34,*&/";".»8*&/*&
EGZAMINY NA MIEJSCU ZARAZ PO
ZAKOŃCZENIU KURSÓW/ REJSÓW.
MIEJSCE: GIŻYCKO, GDYNIA

SZEKLA
Szkoła Żeglarstwa
ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 53 17 71 110
biuro@obozyzeglarskie.com
www.ObozyZeglarskie.com

