
OBOZY MŁODZIEŻOWE

 Witamy na pokładzie Szekli. Jako żeglarze jesteśmy ludźmi aktywnymi 
i lubimy tą aktywnością zarażać. Latem pływamy, szkolimy pod żaglami, 
organizujemy kursy żeglarskie i motorowodne, rejsy i obozy żeglarskie 

dla dzieci i młodzieży. 
Nasza flota obecnie liczy ponad 40 nowoczesnych jachtów, które odznaczają się 
najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Dysponujemy również profesjonalną kadrą 

najnajlepszych instruktorów, przygotowanych do pracy zarówno z dorosłymi,
 jak i z młodzieżą czy dziećmi. Wszystkimi swoimi działaniami wciąż wyznaczamy 
standardy w świecie szkoleń i obozów żeglarskich, będąc wzorem do naśladowania 
dla innych szkół i firm. Nieustannie pracujemy na naszą renomę, udoskanalając 

flotę oraz zakres i jakość usług.
 

W 2018 W 2018 roku otrzymaliśmy nagrodę “Kryształowy Żagiel” w kategorii Edukator 
Żeglarstwa, ufundowaną przez Pomorski Okręgowy Żwiązek Żeglarstwa.

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rejsy turystyczne dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych zarówno
 po Wielkich Jeziorach Mazurskich jak i Bałtyku, a także ofertę dwutygodniowych kursów szkoleniowych zakończonych 

egzaminem na patent Żeglarza Jachtowego.

Nasza kadra to zawodowi instruktorzy żeglarstwa, sternicy i opiekunowie z wieloletnim doświadczeniem. 
Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczestników, miłą i kulturalną atmosferę oraz bogaty program gier i zabaw 

w czasie wolnym od pływania. Stale podnosimy nasze kwalifikacje podczas szkoleń wewnętrznych. 

NasNasze obozy żeglarskie to wędrowna forma wypoczynku. Codziennie będziemy odwiedzać nowe, ciekawe porty. 
Uczestnicy śpią na jachtach, sami przygotowują posiłki (oczywiście pod nadzorem sternika), dbają o porządek
 i czystość na jachcie. Podczas rejsu uczą się podstaw żeglarstwa i życia na jachcie współpracując z pozostałymi 
członkami załogi. Podczas naszych rejsów wyłączamy telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. 

Każdy uczestnik może korzystać z telefonu przez godzinę dziennie w celu skontaktowania się z rodziną, znajomymi. 
Rodzice otrzymują telefon do Komandora rejsu, z którym mogą być w stałym kontakcie. Na naszych stronach 
zamieszamieszczamy relacje zdjęciowe z obozów, a każdy uczestnik otrzymuje od nas koszulkę pamiątkową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszam na pokład

Wojciech Nowak
Prezes Zarządu
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OBOZY MŁODZIEŻOWE

 Nasze obozy realizujemy w trybie 7 lub 14 dni 
w różnych grupach wiekowych.

 

WAŻNE:
- Wszystkie nasze obozy zawsze zaczynamy w niedzielę o godzinie 16:30, a kończymy w sobotę o 10:00.

- Istnieje możliwość wysłania dziecka konwojem PKP z naszym opiekunem. Konwoje realizujemy z dużych miast w Polsce.
- Nasza baza (początek i koniec rejsów) znajduje się w Resorcie Niegocin w Wilkasach (koło Giżycka).

PROGRAM
Podczas siedmiu jak i czternastu dni odwiedzimy najważniejsze miejscowości oraz jeziora na szlaku żeglownym Wielkich 
Jezior Mazurskich. Trasa rejsu uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych jednak czas, który spęd-
zamy na wodzie gwarantuje poznanie najważniejszych i najciekawszych miejsc.

PLAN ZAJĘĆ:
Rano apel, podczas którego uczestnicy otrzymają najważniejsze informacje na temat zajęć planowanych danego dnia. Po 
śniadaniu wypłynięcie na wodę. Obiad na wodzie lub podczas postoju. Wieczorem spłynięcie do portu docelowego i tam 
zajęcia dla uczestników. Przeprowadzane przez nas gry rozwijają zaradność oraz uczą jak radzić sobie w każdych warunk-
ach. 
 
Miejscowości na trasie: Giżycko, Mikołajki, Węgorzewo, Pisz, Mamerki, Ryn, Szymonka.
Ważniejsze jeziora: Śniardwy, Mamry, Niegocin, Dargin, Łabap, Dobskie, Jagodne, Tałty, Mikołajskie, Seksty, Bełdany, 
Kisajno.

CENA ZAWIERA:
- profesjonalną i bardzo atrakcyjną organizację trasy rejsu,
- pełne wyżywienie,
- nocleg na nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych 
   jachtach, 
- opłaty postojowe w portach
- opie- opiekę doświadczonych sterników, instruktorów żeglarstwa,
  ratownika WOPR,
- ubezpieczenie NNW,
- serwis w trakcie rejsu,
- wspaniałą zabawę, zabawy integracyjne, ogniska.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu,
- opłat za sanitariaty w portach,
- biletów wstępu do atrakcji fakultatywnych, takich jak:
   Zamek Ryn (zwiedzanie zamku - 5 zł/os),
   Park wodny Tropicana w Hotelu Gołębiewskim:
     - dzieci do lat 14 - 18 zł/1,5 godzi     - dzieci do lat 14 - 18 zł/1,5 godziny (za okazaniem legitymacji),
     - osoby powyżej 14 roku życia - 36 zł/1,5 godziny,
     - za każde rozpoczęte następne pół godziny - dopłata 5 zł od osoby.
     Przy wejściu każdy gość korzystający z basenu otrzymuje jeden ręcznik.

Obozy 7-dniowe:

KOLONIA ŻEGLARSKA STACJONARNA (9-13 LAT) - cena od 1199 zł/os do 1399 zł/os
TYGODNIOWY OBÓZ ŻEGLARSKI (13-18 LAT) - cena od 1199 zł/os do 1399 zł/os

Obozy 14-dniowe:

OBÓZ ŻEGLARSKI NA MAZURACH (13-15 LAT) - cena od 2299 zł/os do 2399 zł/os
 OBÓZ ŻEGLARSKI NA MAZURACH  (16-18 LAT) - cena od 2299 zł/os do 2399 zł/os

OBOZY MŁODZIEŻOWE POD ŻAGLAMI NA MAZURACH 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 013 348 e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com



OBOZY MŁODZIEŻOWE

 Zapraszamy na 14-dniowy kurs żeglarski dla młodzieży na Bałtyku.
 

WAŻNE:
- Wszystkie nasze kursy żeglarskie dla młodzieży na Mazurach zawsze zaczynamy w niedzielę o godzinie 17:00, a kończymy w sobotę o 10:00.

- Początek i koniec rejsu w Resorcie Niegocin w Wilkasach koło Giżycka.

PLAN KURSU:
Przez cały dzień odbywają się praktyczne zajęcia na wodzie z manewrowania jachtem
i ratownictwa, a wieczorem prowadzone są zajęcia teoretyczne. Nocujemy w różnych 
miejscach, dzięki czemu łączymy szkolenie z aktywnym wypoczynkiem. Trasa rejsu prowadzi 
głównym szlakiem żeglownym przez całe Mazury, jednakże podczas żeglugi odwiedzimy także 
mało uczęszczane akweny oraz dzikie miejsca. W trakcie rejsu nie tylko zdobędziesz wiedzę niezbędną 
do do zdania egzaminu na patent żeglarza jachtowego, ale poznasz także nowych ciekawych ludzi i niebanalnie spędzisz czas.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
- Ukończone 14 lat (od osób poniżej lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów).
- Udowodnione posiadanie umiejętności pływania (oświadczenie rodziców lub karta pływacka).
 
ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIONY JEST DO:
- Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
- Pr- Prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 12 metrów na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach 
  morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

CENA ZAWIERA:
- wyżywienie na jachcie,
- opłaty portowe (opłata za postój, dostęp do 
  prądu i wody),
- noclegi na nowoczesnym i bezpiecznym jachcie, 
  wyposażonym w segment kuchenny, tzw. 
  kambuz,  kambuz,
- paliwo do silnika,
- opiekę doświadczonego sternika-instruktora,
- jako firma posiadamy ubezpieczenie OC,
- serwis w trakcie rejsu,
- naukę żeglowania,
- doskonałą zabawę.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu,
- wyżywienia poza jachtem (np. pizzy na mieście),
- opłat za sanitariaty w portach.

Terminy: czerwiec - sierpień
Uczestnicy: 14-18 lat
Czas trwania: 14 dni
Miejsce: Wielkie Jeziora Mazurskie
Ilość osób na jachcie: max 6 osób + sternik

SZKOLENIE ŻEGLARSKIE DLA MŁODZIEŻY 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 013 348 e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com 
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Cena: 
od 2399 zł/os



OBOZY MŁODZIEŻOWE

 Zapraszamy na 7-dniowy rejs dla młodzieży na Bałtyku.
 

WAŻNE:
- Wszystkie nasze obozy na Bałtyku zawsze zaczynamy w niedzielę o godzinie 17:00, a kończymy w niedzielę o 10:00.

- Początek i koniec rejsu w Przystani Jachtowej Marina Gdańsk.

PROGRAM
Rejs zaczynamy w niedzielę i kończymy w następną niedzielę. Podczas siedmiu dni
będziemy pływać po Zatoce Gdańskiej i Puckiej, a także wypłyniemy na morze i odwiedzimy
takie porty jak Hel, Władysławowo i może nawet Ustkę. Trasa rejsu uzależniona jest w dużej 
mierze od warunków atmosferycznych jednak czas, który spędzamy na wodzie gwarantuje 
poznanie najważniejszych i najciekawszych miejsc.

PPLAN ZAJĘĆ:
Rano odprawa, podczas której uczestnicy otrzymają najważniejsze informacje na temat zajęć planowanych danego dnia. Po śniadaniu 
wypłynięcie na wodę. Obiad na wodzie lub podczas postoju. Wieczorem spłynięcie do portu docelowego i tam zajęcia dla uczest-
ników. Przeprowadzane przez nas gry rozwijają zaradność oraz uczą jak radzić sobie w każdych warunkach. 
 
Miejscowości na trasie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo, Ustka.
Akweny: Zatoka Gdańska, Zatoka Pucka, Morze Bałtyckie.

JACHT
Będziemy pływali na jachcie typu Sun Odyssey 42 DS. Jest to idealny jacht do podróży pod żaglami i wakacji na wodzie. Sun Odyssey 
42 DS sprawi, że nawet najbardziej wymagający żeglarze będą zaskoczeni jego wygodą i zachowaniem na wodzie. Design i przestrzeń 
w kokpicie zapewnia komfort przebywania na pokładzie.
 
WWnętrze jachtu wyposażono w materiały najwyższej jakości, dzięki czemu jest komfortowo i elegancko. Salon, dzięki dużym oknom 
bocznym i sufitowym, to doskonałe miejsce do wspólnego biesiadowania. Na pokładzie tej jednostki znajduje się również bardzo 
dobrze rozplanowana kuchnia z dużą liczbą blatów roboczych, praktyczne schowki i pojemna lodówka.
 
Jacht posiada 3 kabiny 2-osobowe do przeznaczenia plus miejsca w mesie dla załogi.

CENA ZAWIERA:
- wyżywienie na jachcie,
- opłaty portowe (opłata za postój, dostęp do 
  prądu i wody),
- noclegi na nowoczesnym i bezpiecznym jachcie, 
  wyposażonym w segment kuchenny, tzw. 
  kambuz,  kambuz,
- paliwo do silnika,
- opiekę doświadczonego sternika-instruktora,
- jako firma posiadamy ubezpieczenie OC,
- serwis w trakcie rejsu,
- naukę żeglowania,
- doskonałą zabawę.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu,
- wyżywienia poza jachtem (np. pizzy na mieście),
- opłat za sanitariaty w portach.

Terminy: czerwiec - sierpień
Uczestnicy: 14-18 lat
Czas trwania: 7 dni
Miejsce: Zatoka Gdańska
Ilość osób na jachcie: max 7 osób + sternik

REJS TURYSTYCZNO-DOSZKOLENIOWY NA BAŁTYKU 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 013 348 e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com

Cena: 
2499 zł/os


