
IMPREZY FIRMOWE POD ŻAGLAMI

 Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę 
Szkoły Żeglarstwa SZEKLA. 

Jesteśmy jedną z największych szkół żeglarstwa w Polsce dysponującą flotą 
ponad 30 jachtów na Mazurach. W roku 2018 zostaliśmy wyróżnieni nagrodą 
Kryształowy Żagiel 2018. Już od ponad 10 lat z powodzeniem zajmujemy się 
organizacją szorganizacją szkoleń żeglarskich, wyjazdów integracyjnych dla firm i obozów 

młodzieżowych.

Zbliża się okres wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie nam niezmiernie 
miło, jeśli będziemy mogli pomóc Państwu w organizacji udanej imprezy. 
Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się dostarczyć uczestnikom 

niezapomnianych wrażeń i zarazić żeglarstwem.

SZKOŁA ŻEGLARSTWA SZEKLA
e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com

tel: +48 531 40 90 40

SZEKLA pomoże Państwu w zorganizowaniu atrakcyjnej imprezy firmowej. W naszych działaniach stawiamy na 
rzetelność oraz otwarcie na potrzeby naszych kontrahentów. Jeśli szukacie Państwo odpowiedzialnego, a zaraz-
em kreatywnego partnera, który będzie Wam towarzyszyć podczas tego typu imprez – ta oferta jest właśnie dla 

Państwa. 

Poniżej przedstawiamy nasz katalog zawierający propozycje zorganizowania nietypowej imprezy firmowej. 
Istnieje możliwość skorzystania z wszystkich proponowanych pozycji, jak i jedynie z wybranych. Na życzenie 

klienta możemy przygotować indywidualny program dostosowany do Państwa potrzeb.
 Zapraszamy serdecznie do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań 

zapraszamy do kontaktu. 

GWARANTUJEMY 100%  BEZPIECZEŃSTWA I ŚWIETNĄ ZABAWĘ.
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IMPREZY FIRMOWE POD ŻAGLAMI

ILOŚC OSÓB: Minimalna liczba uczestników 10 os. maksymalna 150 os. (po 5 os. na jach-
cie)
MIEJSCE IMPREZY: Wielkie Jeziora Mazurskie. 
NOCLEG: Jachty kabinowe – 8 osobowe, typu Antila 26, Raptor 27, Twister 800 lub 
podobne. Jachty posiadają Kambuz (kuchnia na jachcie) i 3 podwójne koje (łóżka roz-
kładane do spania) plus jedna koja dla sternika
DATA IMPREZY: dowolny weekend (w przypadku organizacji w trakcie tygodnia należy 
doliczyć do ceny 10% opłaty)
MOŻLIWOŚĆ IMPREZY 3 DNIOWEJ LUB DŁUŻSZEJ

Koszt jednego uczestnika 389 zł 

Propozycja 2 dniowej imprezy żeglarskiej 
(weekend)

Proponowana agenda:

DZIEŃ 1 – SOBOTA
12:00 - 13:00 – Przyjazd uczestników, spotkanie organizacyjne i obiad w Resorcie Niegocin.
13:00 – Zakwaterowanie na jachcie i omówienie zasad bezpieczeństwa w załogach.
14:00 – 18:00 – Rejs po jeziorze Niegocin do kolejnego portu.
18:00 – 19:00 – Czas na kolację, ewentualnie ognisko z kiełbaskami lub inne dodatkowe imprezy integracyjne.

DDZIEŃ 2 – NIEDZIELA
9:00 – Śniadanie.
10:00 – 14:00 – Rejs powrotny do portu macierzystego.
15:00 – Zdanie jachtów i zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
- Czarter jachtu.
- Wyżywienie (obiad dwudaniowy w sobotę w Resorcie Niegocin, prowiant na kolację i śniadanie na jachcie).
- Opie- Opiekę profesjonalnego sternika.
- Opłaty portowe za postój jachtu (prysznice płatne dodatkowo w bosmanacie portu).
- Nocleg na jachtach (wymagany własny śpiwór, na jachtach nie ma pościeli).
- Pełne ubezpieczenie jachtów i uczestników.
- Pełną organizację rejsu, zabezpieczenie medyczne i ratownicze. 
- Podane ceny są cenami netto.

CENA NIE ZAWIERA:
- Napoj- Napojów. 
- Opłat za prysznice w portach.
- Organizacji dodatkowych zajęć integracyjnych.
- Sprzątanie jachtu (150 zł od jachtu/ jako opcja).
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IMPREZY FIRMOWE POD ŻAGLAMI

ILOŚC OSÓB: Minimalna liczba uczestników 10 os, maksymalna 150 os (po 5 os na jachcie)
MIEJSCE IMPREZY: Wielkie Jeziora Mazurskie 
NOCLEG: Jachty kabinowe – 8 osobowe – typu Antila 26, Raptor 27, Twister 800 lub 
podobne. Jachty wyposażone są w pełni wyposażony Kambuz (kuchnia na jachcie) i 3 pod-
wójne koje (łóżka rozkładane do spania) plus jedna dla sternika
DATA IMPREZY: dowolny termin

Koszt jednego uczestnika 589 zł 

Propozycja 3 dniowej imprezy żeglarskiej 
REGATY FIRMOWE

Proponowana agenda:

DZIEŃ 1 
12:00 - 13:00 – Przyjazd uczestników, spotkanie organizacyjne i obiad w Resorcie Niegocin.
13:00 – Zakwaterowanie na jachcie i omówienie zasad bezpieczeństwa w załogach.
14:00 – 18:00 – Rejs po jeziorze Niegocin do kolejnego portu.
18:00 – 19:00 – Czas na kolację, ewentualnie ognisko z kiełbaskami lub imprezę w lokalnej Tawernia Żeglarskiej.

DDZIEŃ 2 
8:00 – 9:00 – Śniadanie na jachcie.
10:00 – 14:00 – Rejs do kolejnego portu.
15:00 – Obiad na jachcie lub w Restauracji (jako opcja).
16:00 – 19:00 – Pływanie na jachtach lub czas wolny.
19:00 – Kolacja na jachcie.

DZIEŃ 3
8:00 – 9:00 – Śniadanie na jachcie.8:00 – 9:00 – Śniadanie na jachcie.
10:00 – 14:00 – Rejs powrotny do portu macierzystego w Wilkasach.
15:00 – Zdanie jachtów i zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
- Czarter jachtu. 
- Wyżywienie - obiad dwudaniowy pierwszego dnia w Resorcie Niegocin, prowiant na kolejny obiad, kolacje i śniadania 
   na jachcie.
- Opie- Opiekę profesjonalnego sternika.
- Opłaty portowe za postój jachtu (prysznice płatne dodatkowo w bosmanacie portu).
- Nocleg na jachtach (wymagany własny śpiwór, na jachtach nie ma pościeli).
- Pełne ubezpieczenie jachtów i uczestników.
- Pełną organizację rejsu, zabezpieczenie medyczne i ratownicze. 
- Powyższe ceny są cenami netto.

CENA NIE ZAWIERA:
- Napoj- Napojów. 
- Opłat za prysznice w portach.
- Organizację dodatkowych zajęć integracyjnych.
- Sprzątanie jachtu (150 zł od jachtu - jako opcja).
- Dokupienie obiadu w Restauracji - ok. 50 zł./os.
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IMPREZY FIRMOWE POD ŻAGLAMI

Ognisko z kiełbaskami: podczas naszych rejsów istnieje możliwość noclegu na dziko lub 
w wybranym porcie gdzie możemy dla Państwa zorganizować ognisko integracyjne. Do-
datkowo można zamówić pieczonego prosiaka lub catering indywidualnie ustalany 
z klientem i rozliczany według faktycznej konsumpcji + 10 %.
Ognisko - 500 zł + 30 zł/os
Pieczony prosiak - ok. 700 zł
Catering - ustalany indywidualnie według Państwa potrzeb

Impreza piracka: możliwość organizacji integracyjnej zabawy wieczornej w formie pi-
rackiej szulerni. Podczas imprezy zostaną zorganizowane gry i zabawy pirackie integru-
jące grupę. Impreza jest przygotowana z dbałością o każdy detal tak aby przenieść Was w 
prawdziwy świat Piratów.
Impreza Piracka - od 5550 zł 

Biesiada uroczysta: na Państwa życzenie możemy zorganizować uroczystą biesiadę z profesjonalnym 
zespołem muzycznym i cateringiem. 
Organizacji biesiady - 70-120 zł/os w zależności od menu (bez alkoholu),
Zespół muzyczny to 2000 zł (ok. 3 godzinny  koncert) 

Chodzenie po rozżarzonych węglach: przekonacie się Państwo, że to jednak możliwe. Mieszanka adrenaliny i ciekawości oraz ogromna 
satysfasatysfakcja z przełamania własnej słabości po tym niezwykłym spacerze to uczucia których warto doświadczyć. Rytuał jest doskonałym 
narzędziem budowania zespołu, motywacji lub nagrodą dla pracowników.
Organizacja eventu - 3000 zł. 

Wycieczki krajoznawcze: możemy dla Państwa zorganizować wycieczki do ciekawych miejsc na Mazurach, takich jak: Wilczy Szaniec Gi-
erłoż, Akwedukty w Stańczykach, Piramida w Rapie, Święta Lipka 
Organizacja eventu - ok. 25 zł./os. (nie zapewniamy dojazdu) 
Wynajem autokaru ok. 700 zł./ grupa 

Gra terenowa z wykorzystaniem GPS “Poszukiwanie skarbu”: uczestnicy zabawy zostają podzieleni na drużyny. Każda z drużyn będzie 
musiała odnaleźć rozrzucone po terenie skarby, do których odnalezienia będą musieli wykazać się spostrzegawczością, zręcznością i spry-
tem.Trasa i fabuła gry zostaną stworzone stricte pod miejsce, w którym dzieje się event z uwzględnieniem preferencji klienta.
Organizacja eventu - od 6000 zł. 

Organizacja profesjonalnych regat: podczas Państwa pobytu możemy zorganizować profesjonalne regaty dla Państwa firmy. Zapewniamy 
komisję regatową, wyznaczenie trasy specjalnymi bojami, przeprowadzimy wstępne szkolenie regatowe dla załóg, zezwolenie urzędu 
na organizację regat, zabezpieczenie WOPR i pontonu ratowniczego, puchary, dyplomy.
Organizacja regat - od 5000 zł.

Zajęcia teambuildingowe: teambuilding świetnie zintegruje całą grupę. Różnego rodzaju gry zręcznościowe, siłowe i logiczne będą do-
skonałą zabawą nawet w pochmurne dni.
Organizacja eventu - od 4000 zł. 

Pływanie szybka motorówką: podczas Państwa pobytu możemy zorganizować przejażdżki szybką motorówką pontonową typu RIB.
Motorówka przewiezie Was nasz profesjonalny sternik z dbałością o wszelkie elementy bezpieczeństwa. 
Organizacja eventu -  500 zł./ 30 min pracy motorówki 

Jachty VIP: ekskluzywne bardzo duże jachty 8 osobowe + sternik (3 dwuosobowe kabiny + 2 podwójne koje w messie). Jachty te posiadają 
często dodatkowe wyposażenie, takie jak lodówka, piekarnik czy telewizor (jachty dobieramy według specyfikacji klienta)
Dopłata do jachtów VIP - 150 zł/os/dzień 

Pakiet prezentowy/ brandingowy: Koszulka pamiątkowa SZEKLI lub z Państwa nadrukiem,  śpiewnik, podręcznik żeglarstwa, bryloczek 
niezatapialny, szekla pamiątkowa , torba ekologiczna  - 150 zł/os 
Rowery: zorganizowana wycieczka rowerowa 50 zł/os 
OOrganizacja spływu kajakowego 50 zł/os - dojazd własny 
Profesjonalny fotograf i zdjęcia z drona  - 2000 zł.
Parking 10 zł/ doba/ samochód 

 

Propozycje dodatkowe
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