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Szkoła Żeglarstwa Szekla
pawel@obozyzeglarskie.com

tel +48 531 40 90 40
ADRES:

 ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk.
 NASZA BAZA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU  
W GIŻYCKU

O NASZEJ FIRMIE
1.  Posiadamy akredytację kuratorium oświaty
2. Szekla ma  wszelkie pozwolenia do organiza-

cji zajęć dla dzieci i młodzieży oraz gwarancje 
ubezpieczeniowe

3. Koncesja organizatora turystyki nr. 414 Woje-
wody Pomorskiego

4. Jesteśmy licencjonowaną i największą Szkołą 
Żeglarstwa w Polsce

5. Zapewniamy całodobowe zabezpieczenie me-
dyczne, ratownicze i serwisowe. Nasza moto-
rówka jest w gotowości 24 godz. 7 dni w ty-
godniu. 

6. Dysponujemy flotą 40 nowych i komforto-
wych jachtów z pełnym zabezpieczeniem ra-
towniczym 

7. Nasza profesjonalna kadra instruktorska  to 
starannie wyselekcjonowani ludzie o wysokiej 
kulturze osobistej i ogromnym doświadcze-
niu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na każdym 
jachcie jest nasz profesjonalny instruktor peda-
gog ( każdy ma pod opieką tylko 5- 7 uczniów )

8. Na życzenie udostępniamy nasze liczne reko-
mendację od nauczycieli i dyrektorów szkół z 
całej Polski.

9. Co roku żegluje z nami ponad tysiąc uczniów 
na wycieczkach szkolnych i podczas obozów 
letnich.

10. Zapewniamy 100 % bezpieczeństwa!

www.ObozyZeglarskie.com



Nie bój się! 90 % naszych klientów nigdy wcze-
śniej nie miała kontaktu z żeglarstwem. 
Nasi sternicy mają wieloletnie doświadczenie.

Nasze jachty należą do najbezpieczniejszych na 
świecie. Każdy posiada certyfikat bezpieczeń-
stwa oraz ubezpieczenie. 
Co roku pływamy na nowszych jachtach, co gwarantuje ich 
sprawność techniczną i zwiększa bezpieczeństwo. Dzięki 
temu żeglarze mogą cieszyć się wyższym komfortem, no-
wymi, czystymi i bezpiecznymi jachtami.

Na pokładzie znajdują się między innymi : 
● Wygodne koje (łóżka na jachcie) ● Kambuz (aneks ku-
chenny) ● WC chemiczne ● Radio z CD ● Mapy Mazur 
● Systemy oraz sprzęt ratunkowy (dla każdego załoganta)

W jachcie znajduje się także gniazdko 12v oraz oświetlenie. 
Pod nieobecności załogi jachty zamykamy na klucz. 

W każdym porcie jest prysznic, prąd, sklepy, restauracje 
oraz dostęp do Internetu. Mamy całodobową asekurację 
naszej motorówki oraz MOPR. A jeśli uczestnicy zechcą 
odciąć się od świata, znamy wiele pięknych miejsc, odda-
jących najpiękniejsze uroki Mazur. 

...z roku na rok staje się coraz bardziej 
dostępna dla każdego. Rozwija kondy-
cję fizyczną oraz kształtuje charakter.

Atutami żeglarstwa oprócz walorów wy-
chowawczych są świetna zabawa, przyjaź-
nie zawierane na całe życie oraz przygody, 
o których nie sposób zapomnieć. 

Rejs ma charakter krajoznawczo – nauko-
wy. Prócz tajemniczych miejsc z mazurskich 
legend odwiedzimy nowoczesne mariny. 
Wszędzie tam czekają na Państwa ciekawe 
zajęcia organizowane przez naszych instruk-
torów – zagadki logiczne, fabularne gry histo-
ryczne, zielone lekcje, fizyka w praktyce. 

Nasi sternicy to kulturalni, doświadczeni 
żeglarze, znający języki obce oraz posiadający 
wiedzę i talent pedagogiczny.

• Termin: dowolny
• Ilość: do 100 uczestników
• Opiekunowie jadą za darmo
• Dojazd: z terenu całej Polski
• Czas trwania: od 1 do 7 dni

Żeglarstwo
 – elitarna dyscyplina sportu...

Nigdy nie pływałeś na żaglówce? 

• Pełne wyżywienie (produkty dostarczone przez organizatora) 
przygotowywane na jachtach przez uczestników + prowiant na drogę

• Opłaty portowe w trakcie trwania rejsu, 
• Paliwo do silników
• Noclegi na nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu 

Antila 26,Twister 800, Joker Lux
• Opiekę doświadczonych instruktorów/sterników 1 instruktor na 7 osób
• Ubezpieczenie NNW
• Śpiewnik żeglarski i koszulka dla wszystkich uczestników

W cenie:Zapraszamy!

Bezpieczeństwo i wygoda!


