
 
 
REJS ŻEGLARZ JACHTOWY, KLUB MILA KAMIEŃ 

Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

 

Zapanuj nad jachtem i zdobądź patent Żeglarza Jachtowego! 

 

CENA: 2 999,00 PLN 

Dla kogo: Młodzież w wieku 15-19 lat  

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Jachty Antila 24 
 
 
W programie: 

• nauka manewrowania jachtem żaglowym Antila 24, 

• szkolenie praktyczne i teoretyczne na patent Żeglarza Jachtowego, 
o manewry portowe, 
o manewry na akwenie, 
o wykłady tematyczne. 

• dla chętnych: dodatkowo płatne szkolenie na patent Sternika Motorowodnego. 
 

Opis obozu:  
Szkolenie na patent „Żeglarza Jachtowego” to dwutygodniowy kurs na Mazurach łączący elementy 
obozu stacjonarnego z wędrówką żeglarską. Podczas kursu przeprowadzonych zostanie sześć 
wykładów z zakresu egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego. Na wodzie będziemy uczyć się prostych 
i złożonych manewrów jachtem żaglowym na silniku i pod żaglami. W trakcie szkolenia wypłyniemy 
również w tygodniowy rejs, aby poćwiczyć cumowanie w różnych portach, cumowanie do dzikiego 
brzegu z kotwicą, a także przećwiczyć śluzowanie. Wszystko w zależności od warunków 
atmosferycznych. 
 
Cele: 

• nauka i doskonalenie umiejętności manewrowania jachtem żaglowym, 

• przygotowanie do egzaminu państwowego na patent Żeglarza Jachtowego, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 

Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• Egzaminu - koszt egzaminu to 125 zł (osoby uczące się do 26 r.ż.) 

• Opłat za prysznice (ok 10 - 15 zł) 

• Opłat za WC i prysznice w portach które odwiedzimy 

• w trakcie rejsu szkoleniowego, (łącznie ok 150 zł) 

• zakupu gadżetów Akademii (koszulka, czapeczka itp.) 
  
Uwaga! w dniu rozpoczęcia obozu pobieramy od uczestnika kaucję zwrotną jachtową w wysokości 
50 zł (płatne gotówką w nominałach 5 x 10 zł). 
 
 



Cena obejmuje 

• Szkolenie i zakwaterowanie na jachtach typy Antila 24, 

• pełne wyżywienie*, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• realizacja programu, 

• opłaty portowe i paliwo do jachtów, 

• ubezpieczenie NNW + AS uczestnika w wysokości 10 000 zł. 
 
* Istnieje możliwość bezpłatnego dopasowania diety specjalnej pod warunkiem zgłoszenia przy 
zapisie. Każdorazowa zmiana diety w trakcie trwania obozu to dodatkowy koszt 200 zł 


