
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ W WIEKU 14–18 LAT   
NA REJS PO JEZIORAKU WRAZ Z KURSEM

 NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Termin 10–18.08.2019

Zapewniamy:
• intensywne szkolenie żeglarskie w każdych warunkach pogodowych
• doświadczoną kadra instruktorską
• nowoczesne, wygodne  jachty kabinowe  Twister 780
• zajęcia teoretyczne i praktyczne wg. Programu PZŻ
• materiały szkoleniowe w formie multimedialnej
• egzamin
• atrakcyjny żeglarsko akwen z doskonałym dojazdem (z Warszawy 2 godziny)

Koszt: 1450 pln + Egzamin i Patent – 150 pln

CENA ZAWIERA
•  9-dniowe szkolenie na stopień żeglarza jachtowego według programu  

Głównej Komisji Szkolenia PZŻ.
• realizację kursu i programu, w zależności od warunków pogodowych.
• ubezpieczenie NW do kwoty 10000 zł.
• materiały szkoleniowe w formie multimedialnej 
•  wyżywienie – obiady catering, śniadania i kolacje przygotowywane na jachtach   

z produktów zakupionych przez organizatora
• kadra - instruktor na każdym jachcie i całodobowa opieka wychowawcy

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:
150 pln – Egzamin i Patent, wg cennika PZŻ, płatne komisji egzaminacyjnej
80 pln – dojazd pociągiem – pod opieką w obie strony  



RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ I SZKOLENIA
Szkolenie na patent realizujemy wg programu Polskiego Związku Żeglarskiego.
Obejmuje manewrowanie jachtem i zajęcia teoretyczne. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
•  Pierwszego dnia kursu o godzinie 10.00, w pozostałe dni kursu o godzinie 09.00.
•  Pływamy od drugiego dnia zajęć  do 18.00, z godzinną przerwą na posiłek. 
•  Obiady dostarcza nam firma cateringowa, śniadania i kolacje przygotowujemy  

sami z produktów zakupionych przez organizatora.
•  Zajęcia prowadzimy na jachtach kabinowych, na nich też śpimy pod opieką  

wychowawcy-instruktora

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
•  Organizujemy je w miejscu zajęć praktycznych, co pozwala uniknąć straty czasu  

i zmarnowania dnia w przypadku niesprzyjającej pogody. 
•  Kiedy pada deszcz lub nie ma wiatru – pouczymy się teorii, a gdy pogoda 

się poprawi wyjdziemy na wodę. KWŻ dopasowuje program do warunków 
pogodowych. 

EGZAMIN
Odbywa się pod koniec kursu przed Komisją z Okręgowego Związku Żeglarskiego.
O dopuszczeniu do egzaminu decyduje Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego. 

Główne wymagania
• wiek minimum 14 lat

Podchodząc do egzaminu trzeba okazać komisji: 
• dowód tożsamości
• korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką
• zdjęcie 45x35mm.
• niepełnoletni dodatkowo zgodę obojga rodziców 

JACHTY I KADRA
Zajęcia standardowo odbywają się na jachtach kabinowych Twister 780.
Wszystkie jachty posiadają wymagane wyposażenie nawigacyjne i ratunkowe.  
Kadra to instruktorzy oraz młodsi instruktorzy żeglarstwa PZŻ.



REZERWACJA I PŁATNOŚCI
aby dokonać rezerwacji miejsca na obozie należy:

1)  wysłać maila zgłoszeniowego na adres e-mail: krzysiek@funadventure.pl 
2)  Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, przesłać zaliczkę  w wysokości 

300 pln na konto 87 1020 1042 0000 8802 0338 2470 
     tytułem: Obóz-Rejs, Imię i Nazwisko dziecka. 
3)  Dopłatę do obozu należy dokonać przelewem na 14 dni przed rozpoczęciem obozu


