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Akademia młodego żeglarza 

Kurs żeglarski dla młodzieży.  

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do współpracy. 

Jeśli znajdzie się grupa chętnych osób możemy wykłady  w okresie marzec – 

czerwiec  prowadzić w dowolnym mieście  w Polsce.  Zbierz grupę , a my 

będziemy dojeżdżać na wykłady w dogodnym dla Państwa terminie , Zajęcia 

praktyczne na jachtach odbywają się od maja na Mazurach  

Proponujemy darmowe szkolenie na patent dla nauczycieli  i  bardzo 

atrakcyjne warunkach współpracy 

Kompleksowy program stworzony przez trenerów i instruktorów żeglarstwa dedykowany 

młodzieży . Połączenie  multimedialnych wykładów z wykorzystaniem autorskich rozwiązań 

edukacyjnych i  prowadzonych w regularnych blokach szkoleniowych w wybranych szkołach 

 w całej POLSCE oraz  w Gdańsku  w siedzibie naszej szkoły  w sali wykładowej 

 

PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ  

 Dla młodzieży od 12 roku życia 

 Podczas całego kursu realizujemy program w pełnym 

zakresie przewidzianym przez Polski Związek Żeglarski, 

oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół żeglarskich 

ISSA  . 

 WYKŁADY 30 godzin . Spotkania dwa razy w miesiącu 

– wykłady po 3 godziny w Twojej szkole  

 Cały program jest podzielony na poszczególne bloki 

szkoleniowe obejmujące następujące zagadnienia: Teoria 

żeglowania , Etykieta jachtowa, locja i przepisy 

śródlądowe  , historia żeglarstwa, meteorologia , 

ratownictwo , prace bosmańskie, a, zagadnienia regatowe, 

Najpopularniejsze akweny żeglowne na świecie i w 

Polsce,  

 Weekend na Mazurach ( maj , czerwiec do wyboru 8 

terminów)  

 REJS ZEGLARSKI – 7 dni ( lipiec, sierpień do 

wybory 10 terminów)  

 Egzamin na patent żeglarski  
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PROGRAM ZAJĘĆ AKADEMII MŁODEGO 

ŻEGLARZA  

MARZEC – CZERWIEC   

 ZAJĘCIA : Zajęcia teoretyczne ( wykłady multimedialne) 2  razy w miesiącu po 3 

godziny. RAZEM 30 godzin wykładów  

 Regularne wykłady prowadzone przez bardzo doświadczonych instruktorów 

żeglarstwa 

 Ponadto : bezpieczeństwo nad wodą, wspólna nauka szant żeglarskich , spotkania z 

profesjonalnymi gitarzystami , zajęcia integracyjne,  Wspólne wieczorki integracyjne 

szantowe 

W naszym biurze :Wykłady  3 dni w tygodniu: poniedziałek godz. 15-

18, wtorek godz. 17-20 , czwartki godz. 9-12. , oraz zajęcia 

indywidualne w trybie ciągłym.  

 

MAJ - CZERWIEC 

 Wykłady  

 Weekend na jachcie jest w formie rejsu. Zajęcia Praktyczne na wodzie na jachtach 

podczas roku szkolnego W terminach :   maj czerwiec, Zajęcia prowadzimy na 

różnych akwenach na jachtach w każdy weekend 8 terminów do wyboru . 

 Uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa wcześniej 

 

LIPIEC – SIERPIEŃ 

 Tygodniowy Rejs i kurs żeglarki na Mazurach – 

zakończony  egzaminem na żeglarza jachtowego na 

nowoczesnych jachtach kabinowych typu : Tango 

780 Sport, Antila, Joker, Twister  lub podobnej 

klasy zakończone egzaminem i uzyskaniem patentu. 

Żeglarskiego  

 Do wyboru ponad 10 terminów podczas wakacji. 

 EGAZAMIN NA PATENT  
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CENA I ZAPISY  

Cena uczestnictwa  : 189 zł/ miesięcznie 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  

CENA ZAWIERA 

 Pełen kurs żeglarski na bardzo wysokim poziomie zakończony egzaminem i 

uzyskaniem patentu żeglarskiego w lipcu lub sierpniu 
 Wykłady w miesiącach od początku marca do czerwca.  2 bloki szkoleniowe w 

miesiącu po 3 godziny każdy . RAZEM 30 godzin wykładów 

 Weekend  na Mazurach  ( maj- czerwiec) . Podczas weekendów prowadzimy 

również rejsy dla dorosłych zapraszamy rodziców 

 TYGODNIOWY REJS ŻEGLARSKI na Mazurach  Lipiec – Sierpień  ( 10 

dostępnych terminów– Rejsy szkoleniowe odbywają się trybie ciągłym co tydzień w 

cyklach  niedziela – sobota  ) egzamin w każdą sobotę    

 Nocleg na nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu : Tango 780. 

Twister, Antila  

 Całodobową opiekę doświadczonych sterników, instruktorów żeglarstwa. 

 Ubezpieczenie NNW 

 Wspaniałą zabawę, zabawy integracyjne, ogniska, śpiewnik żeglarski. 

 

 

Co nas wyróżnia 

 Jesteśmy przede wszystkich profesjonalistami i żeglarstwo naprawdę jest naszą pasją , 

którą zarażamy naszych kursantów 

 Każdy ma pewność, że na kursie i rejsie będzie z rówieśnikami. 

 Pływamy na nowych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu: Twister , Antila 26 

, Tango 780. 

 Płyniemy przez cały Szlak Wielkich Jezior Mazurskich oraz odwiedzamy po drodze 

wszystkie najciekawsze porty i bindugi. 

 Naszą kadrę stanowią doświadczeni żeglarze o wysokiej kulturze osobistej. 

 Jesteśmy organizatorem licznych,  wycieczek szkolnych, rejsów dla młodzieży i osób 

dorosłych . Naszą działalność prowadzimy przez cały rok. Każdego roku żegluje z 

nami ponad tysiąc osób. 

 Dbamy o absolutne bezpieczeństwo  uczestników 
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DODATKOWO 

Wrzesień – Listopad 

Dodatkowe kursy uzupełniające , rejsy stażowe, kurs na sternika jachtowego, kursy 

specjalistyczne. 

Zajęcia prowadzone są przez licencjonowaną szkołę żeglarstwa pod okiem 

wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia prowadzimy w wybranych szkołach w 

Trójmieście oraz siedzibie naszej szkoły w specjalnie przygotowanej sali wykładowej 

w Gdańsku - 100 metrów2 , rzutnik multimedialny, pomoce naukowe, wykłady 

interaktywne  -  biuro naszej szkoły mieści się w  ścisłym Centrum Gdańska. 

 

Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu szkolenia 

żeglarskiego  ISSA  

Inland skipper – sternik śródlądowy 

Mimo, iż w Polsce na jachty o długości do 7,5 m nie wymagane są żadne 

uprawienia, a tych jachtów jest u nas najwięcej, to my jednak zachęcamy do zdobywania 

praktycznej wiedzy żeglarskiej potwierdzonej naszym certyfikatem honorowanym w krajach 

Uni Europejskiej .   
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