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SZKO

-
cja elektroniczna Warsztaty meteorologiczne, 

-
two.

SZKOLENIA INDYWIDULANE

SPECJALISTYCZNE KURSY: 

 ŻEGLARZ JACHTOWY TYLKO DLA DOROSŁYCH

Terminy od 1 do 22 (oraz w trybie ciągłym)

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

W trakcie rejsu koncentrujemy się na praktycznej nauce manewrowa-
nia jachtem, Prowadzimy również wieczorami wykłady teoretyczne 

-
-

propozycja dla całych rodzin pragnących połączyć naukę z aktywnym 
wypoczynkiem 

INTENSYWNY TYGODNIOWY KURS ŻEGLARSKI 

SPECJALNE TURNUSY DLA RODZIN Z DZIEĆMI TYLKO 14 DNI 

Proponujemy dowolny termin i miejsce, możliwe szkolenie na jachcie 
klienta 

REJSY DOSZKALAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKIE

propozycja adresowana dla osób posiadających patent żeglarski lub 
umiejętności żeglarskie, praktyczna nauka z bardzo doświadczony-

Terminy: od 10 do 17

CENY: od 499 zł.

CENA:1399 zł

www.ObozyZeglarskie.com

LENIA

sternika motorowodnego. 

-

Możliwość kursu indywidualnego.

Rejsy mają charakter obozu wędrownego z praktyczną nauką żeglarstwa. 
-

dialnych,nowoczesnych materiałów szkoleniowych. Rejsy prowadzimy w 

TERMINY: od 1 do 20 
oraz w trybie ciągłym, zajęcia prowadzimy cały sezon

Dla NASZYCH KURSANTÓW 50 % ZNIŻKI

W niedzielę egzamin.

Terminy od 10 do 17 (tylko 14 dni)

CENA: 1699 zł, 

Osobne grupy wiekowe (12-15 lat , 16-18 lat) 

STERNIK MORSKI 
I MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

CENY: 

Terminy od 1 do 20 

PROWADZIMY RÓWNIEŻ REGULARNE 
REJSY STAŻOWE NA MORZU BAŁTYCKIM 
I REJSY WEEKENDOWE 

KURSY NA STERNIKA MOTOROWODNEGO 

REJSY SZKOLENIOWE NA PATENT 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

CENA: 399 zł. 

Specjalistyczne kursy realizujemy w Gdyni i Gdańsku 

www.ObozyZeglarskie.com

Gwarantujemy najwyższą 
jakość szkolenia!

Każdy otrzymuje nasz 
autorski podręcznik! 

Egzaminy w naszej bazie 
na miejscu ostatniego 
dnia!

Szkolimy i egzaminujemy 
w systemach: SZKO

-
cja elektroniczna Warsztaty meteorologiczne, 

-
two.
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Realizujemy również rejsy szko-
leniowe dla młodzieży, zakoń-
czone uzyskaniem patentu że-
glarskiego.

Weź udział w naszej żeglarskiej wypra-
wie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 
Trasa naszego rejsu prowadzi po 
najpiękniejszych akwenach i zakąt-
kach Mazur. W czasie rejsu odwiedzimy 
najważniejsze i największe porty, 
malownicze bindugi oraz najciekaw-
sze, mało uczęszczane miejsca. W 
czasie pełnych tygodnia lub dwóch 
tygodni poznasz nowych ciekawych 
ludzi i wesoło spędzisz czas. W trakcie 
rejsu prowadzimy elementy szkolenia 
żeglarskiego i bardzo bogaty program 
zajęć dodatkowych. 

ZAPEWNIAMY

konwojentem 

dodatkowych

podejściem do dzieci młodzieży 

i wyżywanie w hotelu w Giżycku

CENA:

Terminy od 10 do 17 (rejsy 7 lub 14 dni) 

REJSY I OBOZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REJSY SZKOLENIOWE

Na naszych rejsach obowiązuje
całkowity zakaz picia alkoholu 

i palenia papierosów!

www.ObozyZeglarskie.com

CENA:

- obóz stacjonowany 
+ rejs żeglarski 

Dzięki naszym programom dążymy 
do osiągnięcia następujących 
celów:

-
go podejmowania decyzji,

-

-
jnych w zespole,

sprawy ważne,

innych.

praktyce, biegi na orientację.

podstawowych manewrów na jachcie, 

pływanie na holu, na kole i wiele innych 
wariackich rzeczy.

szantami.

Program + codzienne dodatkowe zajęcia 
żeglarskie pod okiem wykwali�kowanej kadry 
z pełnym zabezpieczaniem ratowniczym.

Terminy od 10 do 17 (kolonie 7 lub 14 dni) 

KOLONIE ŻEGLARSKIE
I OBOZY STACJONARNE 
Propozycja dla najmłodszych

Centralny Ośrodek Sportu, pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Pełne wyżywienie w stołówce hotelowej.  

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

PROGRAM: CELE:

www.ObozyZeglarskie.com

Realizujemy również rejsy szko-
leniowe dla młodzieży, zakoń-
czone uzyskaniem patentu że-
glarskiego.

Weź udział w naszej żeglarskiej wypra-
wie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 
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rejsu prowadzimy elementy szkolenia 
żeglarskiego i bardzo bogaty program 
zajęć dodatkowych. 

ZAPEWNIAMY

• Pełne wyżywienie 
• Dojazd z większości miast Polski z 

konwojentem 
• Bardzo bogaty program zajęć 
dodatkowych

• Absolutne Bezpieczeństwo 
• Najlepsza kadra z doskonałym 

podejściem do dzieci młodzieży

• Wiek 11-15 lat, rejs wędrowny przez całe Mazury 
• Wiek 15-18 lat, rejs wędrowny przez całe Mazury 
• Wiek  7-12 lat,  kolonia żeglarska, zakwaterowanie 

i wyżywanie w hotelu w Giżycku

CENA:
• 14 dni od 1699 zł 
• 7 dni 899 zł 

Terminy od 10 do 17 (rejsy 7 lub 14 dni) 

REJSY I OBOZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REJSY SZKOLENIOWE

Na naszych rejsach obowiązuje
całkowity zakaz picia alkoholu 

i palenia papierosów!

www.ObozyZeglarskie.com
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CENA:
• 14 dni od 1699 zł, 
• 7 dni 999 zł. 

- obóz stacjonowany 
+ rejs żeglarski 

• 14 dni  1899 zł. 

Dzięki naszym programom dążymy 
do osiągnięcia następujących 
celów:
• Umiejętność szybkiego i wspólne-

go podejmowania decyzji,
• Niesienie pomocy innym człon-

kom zespołu,
• Pobudzanie wyobraźni i fantazji,
• Wyrabianie zdolności komunikacy-

jnych w zespole,
• Praca nad silną wolą i wola walki o 

sprawy ważne,
• Zaufanie do innych członków 

zespołu,
• Kształtowanie odpowiedzialności 

za siebie i innych,
• Umiejętność otwarcia się na 

innych.

• Zajęcia żeglarskie na jachtach 
• Kajaki 
• Rowery 
• Zajęcia teambuldingowe
• Szulernia:  impreza piracka.
• Chrzest  żeglarski
• Nauka posługiwania się kompasem w 

praktyce, biegi na orientację.
• Warsztaty bębniarskie (na wybranych  

turnusach )
• Warsztaty pierwszej pomocy (na 
wybranych  turnusach )

• Warsztaty z nawigacji, przepisów, prac 
bosmańskich, etykiety jachtowej, 

• Piłka nożna, siatkówka, piłka plażowa, 
pływanie na holu, na kole i wiele innych 
wariackich rzeczy.

• Ratownictwo 
• Kąpiele na strzeżonym kąpielisku 
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek i 

szantami.

• Kolonia żeglarska 7-12 lat 
Program + codzienne dodatkowe zajęcia 

z pełnym zabezpieczaniem ratowniczym.
• Mazurska Przygoda 

(grupy wiekowe 7-12 lat i 12-16 lat) 
• Kurs żeglarski obóz stacjonarny 

Terminy od 10 do 17 (kolonie 7 lub 14 dni) 

KOLONIE ŻEGLARSKIE
I OBOZY STACJONARNE 
Propozycja dla najmłodszych

Centralny Ośrodek Sportu, pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

PROGRAM: CELE:

www.ObozyZeglarskie.com



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 �rma w Polsce zapewniamy tak urozmaicony i bogaty 
program dodatkowy.
Wszystkie nasze terminy rejsów realizujemy !
 Flota: 30 nowoczesnych i komfortowych jachtów  kabinowych.

medyczne, ratownicze i serwisowe. Nasza motorówka jest w gotowo-
ści 24 godz. 7 dni w tygodniu. 

naszych rejsów. 

całodobową opiekę ratowniczą. 
W każde miejsce na Mazurach jesteśmy w stanie dotrzeć w godzinę. 

o wysokiej kulturze osobistej i znajomością języków obcych. 

instruktorów. 

CENA ZAWIERA

wyposażone są w segment kuchenny, tzw. kambuz.

ETYKA

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

1 TERMIN

2 TERMIN

3 TERMIN

4 TERMIN

5 TERMIN

6 TERMIN

7 TERMIN

8 TERMIN

9 TERMIN

10 TERMIN

11 TERMIN

12 TERMIN

13 TERMIN

14 TERMIN

15 TERMIN

16 TERMIN

17 TERMIN

18 TERMIN

19 TERMIN

20 TERMIN

21 TERMIN

22 TERMIN

TERMINY
REJSÓW I SZKOLEŃ

www.ObozyZeglarskie.com

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 

wieku od 20 do 70 lat. Na jednym jachcie zapewniamy towarzystwo osób w 
zbliżonym wieku. 

Prowadzimy również intensywne tygodniowe szkolenie dla dorosłych.

Rejs ma charakter typowo rodzinny. Turnusy w szczególnośći dedyko-

dzieci. Podczas żeglugi odwiedzamy ciekawe miejsca pod kątem 
dzieci. Jesteśmy pionierami na rynku jeśli chodzi o ten typ wypoczyn-
ku 
Prowadzimy również specjalne 2-tygodniowe rejsy, gdzie rodzice mają 
możliwość szkolenia żeglarskiego i uzyskania patentu żeglarza 
jachtowego na koniec rejsu. 

-
ności żeglarskich. Gwarantujemy nocleg na jachcie z soboty na niedzie-
lę. Trasę rejsu ustalamy w zależności od warunków pogodowych.

Największe i i najbardziej komfortowe jachty na Mazurach. 

własna kabina z pościelą, sprzątanie. 

REJSY DLA DOROSŁYCH 
REJS REKREACYJNY DLA DOROSŁYCH 

Terminy: 1 do 22

CENY: już od 399 zł/ tydzień 

REJSY RODZINNE

Terminy: od 9 do 18

CENY: już od 499 zł/ tydzień 

REJSY WEEKENDOWE

Terminy:  1 do 22

REJSY EKSKLUZYWNE 

Terminy:  1 do 22 

CENY: już od 99 zł/ weekend

CENY: już od 1699 zł.

www.ObozyZeglarskie.com



CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY
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naszych rejsów. 

całodobową opiekę ratowniczą. 
W każde miejsce na Mazurach jesteśmy w stanie dotrzeć w godzinę. 
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instruktorów. 

CENA ZAWIERA

wyposażone są w segment kuchenny, tzw. kambuz.

ETYKA

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

1 TERMIN

2 TERMIN

3 TERMIN

4 TERMIN

5 TERMIN

6 TERMIN

7 TERMIN

8 TERMIN

9 TERMIN

10 TERMIN

11 TERMIN

12 TERMIN

13 TERMIN

14 TERMIN

15 TERMIN

16 TERMIN

17 TERMIN

18 TERMIN

19 TERMIN

20 TERMIN

21 TERMIN

22 TERMIN

TERMINY
REJSÓW I SZKOLEŃ

www.ObozyZeglarskie.com
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REJSY I SZKOLENIA
Dla dorosłych

Dla dzieci i młodzieży

2014

INNE NASZE PROPOZYCJE 
(więcej na: www.ObozyZeglarskie.com):

(10 TERMINÓW) 

FIRM 

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


