
 
OBÓZ ŻEGLARSKA PRZYGODA, KLUB MILA ZEGRZYNEK 

ul. Szaniawskiego 56, Jadwisin, 05-140 Serock 

 

Żeglarskie zabawy na świeżym powietrzu! 

 

CENA: 1 799,00 PLN 

Dla kogo: Dzieci w wieku 8-11 lat 

Czas trwania: 7 dni (6 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 i 4 osobowe 

 
W programie: 

• autorski program żeglarskiej przygody, 

• żeglowanie na jachtach Sigma 600 Club ze sternikiem, 

• żeglowania na jachtach kabinowych ze sternikiem, 

• holowanie za motorówką*, 

• pływanie ribem* 

• wycieczki kajakowe i rowerowe, 

• gry zespołowe i zabawy terenowe, 

• ogniska wieczorne i śpiewanie szant. 
 
*dodatkowo płatne zajęcia fakultatywne 
 

Opis obozu:  
Obóz „Żeglarska Przygoda” przeznaczony jest dla najmłodszych, którzy chcą zacząć swoją przygodę 
z żeglarstwem. To autorski program przygotowany specjalnie dla Was! Na pewno nie będziecie się 
nudzić, o co zadbają doświadczeni instruktorzy i wychowawcy. Nauczycie się podstaw żeglowania, 
poznacie nowych przyjaciół, a czas na lądzie spędzicie na grach, zabawach oraz wycieczkach. Na 
obozie otrzymacie mnóstwo wiedzy, ruchu i humoru. Przeżyjecie przygodę życia i wrócicie lepiej 
przygotowani także do Waszych codziennych wyzwań. W program obozu wpleciona jest atrakcyjna 
fabuła, którą 
od kilku lat prowadzą nasi doświadczeni instruktorzy. Kiedy wiatr będzie nam pozwalał pływać na 
żaglach będziemy cieszyć się z żeglowania. Gdyby jednak pogoda nie chciała być iście żeglarską, 
wykorzystamy salę w której będziemy mogli zamienić się w ekspertów od wiązania węzłów i 
stworzymy własną „węzłodeseczkę”. Jeśli na niebie będzie piękne słonko ale wiatr będzie 
niewyczuwalny to wybierzemy się na wycieczkę kajakami, żeby zadbać o swoją tężyznę ficzyczną. 
 
Cele: 

• ośmielenie i zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem na wodzie, 

• nauka podstaw bezpiecznej żeglugi śródlądowej i korzystania ze sprzętu asekuracyjnego, 

• nabycie sprawności marynistycznych – wiązanie węzłów, przygotowanie jachtu do żeglugi, 

• spędzenie czasu wolnego z dala od komputerów i telefonów, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• holowania na kanapie (dopłata 30 zł) 

• Przejażdżki szybką motorówką (dopłata 50 zł) 

• kosztów dodatkowych diet. 

 

Cena obejmuje 

• Żeglowanie na jachtach Sigma 600 Club oraz Twister 26, 

• zakwaterowanie w Klubie Mila Zegrzynek (6 noclegów) 

• pełne wyżywienie, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• realizacja programu, 

• ubezpieczenie NNW + AS uczestnika w wysokości 10 000 zł. 

 


