
 
PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE, KLUB MILA ZEGRZYNEK 

ul. Szaniawskiego 56, Jadwisin, 05-140 Serock 

 

Początek przygody żeglarskiej dla najmłodszych! 

 

CENA: 999,00 PLN 

Dla kogo: Dzieci w wieku 5-8 lat 

Czas trwania: 5 dni (poniedziałek-piątek) 

Wyżywienie: Obiad i podwieczorek  

Grupy: max 20 osób/ 1 instruktor na 5 dzieci 

 
W programie: 

• animacje i zajęcia w klimacie marynistycznym, 

• żeglowanie na jachtach Sigma 600 Club z instruktorem, 

• żeglowanie na jachcie kabinowym, 

• holowanie na kanapie, 

• gry zespołowe i zabawy terenowe, 
 

Opis obozu:  
Nasze kameralne PÓŁKOLONIE to doskonałe rozwiązanie dla dzieci, które jeszcze nie są gotowe na 
uczestniczenie w pełnym obozie z noclegami poza domem. To całodzienny wypoczynek w kolorowym, 
wesołym pirackim klimacie. Bazując na prawdziwych historiach jedynie dobrych piratów, przywołamy 
ciekawe opowieści i przygody morskich korsarzy, którzy szczycili się odwagą i ogromnym 
doświadczeniem żeglarskim. Każdy z uczestników będzie miał okazję popracować w załodze, 
początkowo jako pokładowy majtek, a na koniec zajęć spróbować dowodzenia jachtem i załogą.  
W czasie kiedy na niebie będzie piękne słońce będziemy korzystać z innych wodnych. Będziemy 
holowani na kanapie za motorówką, posmakujemy większej prędkości i popływamy motorówką, czy 
też zobaczymy jak wygląda życie na jachcie kabinowym. 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”. 
 
Cele: 

• ośmielenie i zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem na wodzie, 

• 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, 

• dodatkowych zajęć fakultatywnych (za 

dodatkową opłatą), 

• kosztów dodatkowych diet. 

 

 

 

Cena obejmuje 

• Żeglowanie na jachtach Sigma 600 

Club oraz Twister 26, 

• holowanie na kanapie, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• wyżywienie: obiad i podwieczorek, 

• realizacja programu, 

 


