
OBÓZ  „Młody Sternik” 
 KLUB MILA Kamień 

Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

 

Sprawdź się w różnych dyscyplinach sportowych! 

 

CENA: 3 049,00 PLN 

Dla kogo: Dzieci w wieku 11-14 lat 

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Pokoje 4 osobowe  

                                 w domkach młodzieżowych 

 
W programie: 

• żeglowanie na jachcie Sigma 600, 

• pływanie na SUP-ach 

• całodniowy rejs jachtem SIGMA, 

• całodniowe wycieczki kajakowe i rowerowe, 

• gry zespołowe i zabawy terenowe (m.in. podchody nocne), 

• ogniska wieczorne i śpiewanie szant. 
 

Opis obozu:  
Obóz „Młody Sternik” to propozycja dla dzieci, które chcą w sobie rozwinąć umiejętność stawiania i 
realizowania celów oraz budować determinację i samodyscyplinę. To propozycja dla tych, którzy 
gotowi są na przyjęcie odpowiedzialności  za własny rozwój lub chcą się tego nauczyć. Szkolimy w myśl 
zasady, że „trenować należy człowieka a nie tylko organizm” dlatego jedną w ważnych gwiazdek 
zdobywanych w cyklu szkolenia jest „ja dobry kapitan”. Naszą pasją jest żeglarstwo. Potrafimy pokazać 
dlaczego! 
 
Udział w obozie „Młody Sternik” to doskonała szansa na opanowanie wiedzy żeglarskiej dostosowanej 
do wieku 11 – 14 lat.  Dedykowany dla dzieci które już żeglują. Będziecie się uczyć bezpiecznego 
manewrowania jednostkami otwarto pokładowymi, robienia zwrotów, wybierania i luzowania żagli, 
cumowania do nabrzeża. Poznacie zasady bezpieczeństwa, dowiecie się kogo i jak prosić o pomoc nad 
wodą oraz jak rozpoznać niekorzystne warunki meteorologiczne. Opanujecie  zasady etykiety 
żeglarskiej. Ile się nauczycie- to już zależy od każdego z Was. 
 
„Młody Sternik” jest autorskim programem, przygotowanym przez naszych instruktorów i dydaktyków 
specjalizujących się w szkoleniu dzieci i młodzieży. Zakres szkolenia jest profesjonalnie przygotowany 
dla osób w przedziale wiekowym 11 – 14 lat. Nauka odbywa się zgodnie z zasadami pedagogiki 
przygody. Zapewnia niezbędną wiedzę do bezpiecznego prowadzenia jachtów otwarto pokładowych  
oraz przygotowuje do zdobywania państwowych uprawnień żeglarskich. 
 
Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów i wychowawców w przyjaznej 
atmosferze co nie zmienia faktu, że poziom szkolenia i wymagań na poszczególne gwiazdki ustawiony 
jest na wysokim szczeblu. Przez lata wychowaliśmy  już całą „Żeglarską Rodzinę” Młodych Sterników, 
a całkiem spora część uczestników programu uzyskała wymarzone certyfikaty, patenty żeglarskie a 
nawet pracuje dziś na naszych obozach jako kadra! 
 
 
 
 



Cele: 

• uzyskanie umiejętności bezpiecznego żeglowania jachtem otwarto pokładowym w 
warunkach do 4B 

• pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przygotowującym do żeglowania 
turystycznego 

• wprowadzenie do nauki manewrów przed rozpoczęciem szkolenia na patent państwowy 
Żeglarza Jachtowego 

• pozyskanie umiejętności żeglarskich potwierdzonych certyfikatem (po zaliczeniu wszystkich 
zadań w Indeksie Sternika zgodnie z programem szkolenia) 

Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• holowania na kanapie (dopłata 40 zł)' 

• przejażdżki szybką motorówką (dopłata 70 zł), 

• gry terenowej z Paintballem (dopłata 80 zł) 

• zakupu gadżetów Akademii (koszulka, czapeczka itp.) 
 
Cena obejmuje 

• Żeglowanie na jachtach typu Sigma 600 Club, 

• pływanie na SUP-ach, 

• spływ kajakowy, 

• zakwaterowanie w Klubie Mila Kamień (13  noclegów) w domkach młodzieżowych, 

• pełne wyżywienie*, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• realizacja programu, 

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


