
 
REJS SAMODZIELNY SKIPPER, KLUB MILA KAMIEŃ 

Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

 

Zdobądź nową wiedzę i rozwiń swoje żeglarskie umiejętności! 

 

 

CENA: 2 899,00 PLN 

Dla kogo: Młodzież w wieku 15-19 lat 
Dla posiadaczy patentu Żeglarza Jachtowego! 

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Jachty Antila 24.4 i 27 

 
W programie: 

• doskonalenie umiejętności manewrowania jachtem żaglowym, 

• porady czarterowe i eksploatacyjne, 

• planowanie rejsu i zaprowiantowania, 

• żegluga w kanałach i śluzowanie, 

• drobne naprawy osprzętu jachtowego. 
 

Opis obozu:  
Rejs „Samodzielny Skipper” przeznaczony jest dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego. 
W trakcie trwania obozu wzbogacisz swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Poznasz m.in. tajniki 
związane z czarterem jachtu, organizacji rejsu dla znajomych, planowania trasy, praktycznego 
korzystania z prognoz pogody i wiele innych. W ramach odświeżenia sobie wiedzy weźmiemy udział w 
regatach Akademii a żeby troszkę odpocząć od żagli, wzmocnić swoją siłę ale jednocześnie obcować z 
najpiękniejszym krajobrazem, zabierzemy Was na spływ kajakowy rzeką Krutynią. 
 
Cele: 

• doskonalenie umiejętności nabytych podczas szkolenia na patent, 

• ćwiczenie elementów żeglarstwa nieobjętych programem szkolenia, 

• poznanie zasad tzw. „dobrej praktyki żeglarskiej”, 

• nabranie wprawy i pewności w prowadzeniu jachtu żaglowego, 

• zaszczepienie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 
Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• Opłat za WC i prysznice w portach które odwiedzimy 

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

• Gry terenowej Paintball (dopłata 80 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 

• Żeglowanie i zakwaterowanie na jachtach typy Antila 24, lub Antila 27, 

• pełne wyżywienie przygotowane przez załogę z produktów dostarczonych przez 
organizatora*, 

• spływ kajakowy Krutynią, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• opłaty portowe i paliwo do jachtów, 

• realizacja programu, 

• 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 


