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• Szkoła od 18 lat zajmuje się profesjonalną organizacją 
regat, eventów żeglarskich, kursów i obozów i wycieczek. 
• Stworzyliśmy największą interaktywną bezpłatną bazę 
pytań żeglarskich oraz podręcznik i bazę wiedzy, z której 
korzysta bardzo wielu organizatorów szkoleń i wydarzeń 
żeglarskich. 
• W naszych działaniach jesteśmy bezkompromisowi i co 
roku podnosimy poprzeczkę wyznaczając trendy na rynku. 
• Co roku z naszych usług korzysta kilka tysięcy klientów. 
• Kilkaset zorganizowanych imprez żeglarskich.

       SPRZĘT, KADRA, INFRASTRUKTURA 

Miejsce: Mazury 
Ilość osób: 10-180 osób 
Termin: dowolny

• Flota 30 nowoczesnych jachtów kabinowych 
(rocznik 2020 - 2022)
• Phobos 25 
• Antila 27
• Sedna 26
• Maxus 28
• Maxus 33.1 RS 
• Kadra ponad 90 zawodowych instruktorów 
• Szybkie łodzie ratownicze i techniczne RIB
• Profesjonalna komisja regatowa (sędziowie 
międzynarodowi I klasy) 
• Statki komisji regatowej
• Krótkofalówki na każdym jachcie zapewniające stałą 
łączność 
• Zabezpieczenie ratownicze i medyczne 
• Doskonała znajomość akwenów

IMPREZY FIRMOWE POD ŻAGLAMI

       ZAPEWNIAMY 

• Profesjonalną kompleksową organizację imprezy 
• Flota Jachtów i zawodowych sterników 
• Infrastruktura: port, zaplecze, tawerny, bosmanat, 
serwis, nowoczesna infrastruktura sanitarna: prysznice, 
WC, pralnie, zmywalnie
• Opłaty portowe, paliwo do jachtów 
• Zabezpieczanie ratownicze 
• Ubezpieczanie NNW dla uczestników 
• Serwis 24h
• Pełne wyżywienie podczas imprez 

Szkoła Żeglarstwa Szekla jest jedną  z największych i najbardziej 
rozpoznawalnych organizatorów turystyki żeglarskiej w Polsce. 
Zostaliśmy nagrodzeni przez Polski Związek Żeglarski prestiżową 
nagrodą  KRYSZTAŁOWY ŻAGIEL  oraz EDUKATOR ROKU.  Na każdym 
jachcie jest nasz instruktor oraz od 3 do 8 uczestników.

UCZESTNICY NIE MUSZĄ MIEĆ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA ŻEGLARSKIEGO
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I M P R E Z Y  F I R M O W E

CENNY SEZON 2022/23

  REJS Pełne Nocleg
  + śniadanie wyżywienie koje 2-os.
   all inclusive 6 osób/jacht

 1 dzień 299 389 80

 2 dni 539 829 w cenie

 3 dni 949 1269 w cenie

AKWENY 

• Mazury 
• Zatoka Gdańska 
• Chorwacja 

• Kursy Żeglarskie i Motorowodne 
• Imprezy Dedykowane i Szyte na miarę 
• Imprezy i rejsy szyte na miarę 
• Rejsy Ekskluzywne www.RejsyZeglarskie.com 
• www.ImprezyIntegracyjne.com 

OPCJE 

• Pełne wyżywienie podczas imprezy w wysokiej klasy 
restauracjach 

• Występ profesjonalnego zespołu szantowego 

• Nagłośnienie i oświetlenie imprezy wieczornej 

• Prowadzenie imprezy przez konferansjera

• Obsługę  animatorów 

• Przejazd animatorów, kadry, opiekunów grupy 

• Przejazdy, noclegi w hotelach 

• Organizacja regat od 3500 zł. (RIB techniczny z 
instruktorem, zabezpieczenie ratownicze, boje, statek 
komisji, komisja sędziowska, pozwolenia, oprawa) 

• Organizacja wieczoru pirackiego od 5500: stylizacja, 
aktorzy, pełna scenografia, zespół szantowy 

REJSY FIRMOWE 

Baza 
Wiedzy Żeglarskiej

Testy Egzaminacyjne
na patenty żeglarskie Kursy i Rejsy
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I M P R E Z Y  F I R M O W E

PROPOZYCJA IMPREZY

Godz. 10.00 - 11.00  Przyjazd uczestników, zakwaterowanie  
i krótkie podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 12-.00 - 15.00 Rejs do innego portu 
Godz. 15.00 - 16.00 Lunch 
Godz. 16.00 - 18.00/19.00 Powrót do portu macierzystego i 
wyjazd lub…
(OPCJA) Godz. 18.00/19.00 Kolacja uroczysta / impreza 
wieczorna
UWAGA: możliwy nocleg na jachcie 
 

PROPOZYCJA IMPREZY
(WEEKEND) 

I dzień 
Godz. 11.00 - 12.00  Przyjazd uczestników, zakwaterowanie  
i krótkie podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 12.00 - 13.00 Lunch powitalny 
Godz. 13.00 - 19.00 Rejs do innego portu 
Godz. 18.00 / 19.00  Zawinięcie do portu 
Godz. 18.00 - 00.00 kolacja uroczysta / impreza wieczorna 
/ ognisko
• Nocleg na jachcie

II dzień 
Godz. 09.00 - 10.00 Śniadanie na jachcie (lub w restauracji) 
Godz. 10.00 - 14.00 Rejs powrotny do portu macierzystego 
Godz. 14.00 - 15.00 Obiad 
Godz. 16.00 Zakończenie i Powrót

REJSY FIRMOWE 

PROPOZYCJA IMPREZY

I dzień 
Godz. 18.00 - 19.00  Przyjazd uczestników, 
zakwaterowanie na jachcie lub w HOTELU (opcja na 
pierwszą noc stacjonarny nocleg) 
Godz. 19.00 - 00.00 kolacja uroczysta / impreza 
wieczorna/ ognisko ….
• Nocleg jachcie lub w HOTELU

Lub 

Godz. 11.00 - 12.00  Przyjazd uczestników, zakwaterowanie  
i krótkie podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 12.00 - 13.00 Lunch powitalny 
Godz. 13.00 - 19.00 Rejs żeglarski  
Godz. 19.00 - 00.00 Powrót do portu: kolacja / impreza 
wieczorna / grill / ognisko...
• Nocleg na jachcie

II dzień
Godz. 09.00 - 10.00 Śniadanie na jachcie (lub w 
restauracji)
Godz. 10.00 - 11.30  Szkolenie z przepisów oraz 
podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 12.00 - 15.00 Organizacja 2 wyścigów - Mini Regaty 
Godz. 15.00 - 16.00 Lunch 
Godz. 16.00 - 19.00 Organizacja 2 kolejnych wyścigów Mini 
Regaty
Godz. 20.00  Zakończenie oficjalne wyniki Regat 
Opcja: rozdanie medali dyplomów, nagród, podsumowanie, 
impreza wieczorna
• Nocleg jachcie

III dzień 
Godz. 09.00 - 10.00 śniadanie na jachcie (lub w restauracji) 
Godz. 10.00 - 14.00 Rejs powrotny do portu macierzystego 
Godz. 14.00 - 15.00 Obiad 
Godz. 16.00 Zakończenie i Powrót

1 DNIOWEJ

2 DNIOWEJ

3 DNIOWEJ
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I M P R E Z Y  F I R M O W E

REGATY DLA FIRM

       SZKOLENIE REGATOWE

W trakcie każdej imprezy przed wypłynięciem prowadzimy 
szkolenie wstępne. Wytłumaczymy jak wygląda podział 
funkcji na jachcie, kto z poszczególnych członków załogi 
za co odpowiada, jak właściwie ustawiać żagle, balastować 
i wykonywać zwroty, na czym polegają wyścigi żeglarskie. 
Co to jest trasa wyścigu, rola komisji regatowej oraz  
podstawowe przepisy regatowe. Po naszym szkoleniu 
wstępnym, każdy bez względu na umiejętności i 
doświadczenie stanie się aktywnym członkiem załogi i 
weźmie udział w pełnym pasji wyścigu żeglarskim. 
Oczywiście na każdym jachcie jest zawodowy instruktor, 
sternik z teamu Szekli. 

       TRASA 

Nasze 18 letnie doświadczenie i setki zorganizowanych 
eventów pozwala nam profesjonalnie zorganizować pełne 
emocji i adrenaliny wyścigi żeglarskie. Odpowiedni dobór 
trasy regatowej oraz właściwe ustawienie trasy, nawrotów 
i boi w zależności od aktualnie panujących warunków 
pogodowych, pozwala nam zoptymalizować wyścigi, aby 
jachty i załogi były zlokalizowane możliwie blisko.  

       CZAS TRWANIA REGAT  

W zależności od Państwa oczekiwań regaty mogą być 
1 dniowe lub podzielone na kilka dni i wyścigów. Wszystko 
zależy od Państwa oczekiwań i potrzeb.

       DLA KOGO 

• Dla kluczowych kontrahentów 
• Dla pracowników 

       KORZYŚCI:

• Umacnianie więzi biznesowych
• Podnoszenie prestiżu Państwa firmy
• Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
• Duża dawka adrenaliny 

Regaty to doskonała forma integracji pełna emocji i uczciwej, 
pełnej zabawy rywalizacji. Rejs i żeglowanie wymaga od 
uczestników i załogi pełnego zaangażowania, co znacząco 
buduje pozytywne relacje w zespole. 

PROPOZYCJA
AGENDY 

   

I opcja
Godz. 10.00 - 11.30  Szkolenie z przepisów 
oraz podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 12.00 - 15.00 Organizacja 2 wyścigów 
Godz. 15.00 - 16.00 Lunch 
Godz. 16.00 - 19.00 Organizacja 2 kolejnych wyścigów
Godz. 20.00  Zakończenie, oficjalne wyniki 
Opcja:  rozdanie medali dyplomów, nagród, 
podsumowanie, impreza wieczorna 

II opcja
Godz. 9.30 - 10.30  Szkolenie z przepisów oraz 
podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 11.00 - 17.00 Organizacja 4 wyścigów 
Godz. 18.00 Lunch / obiado-kolacja - Zakończenie, 
oficjalne wyniki 
Opcja:  rozdanie medali dyplomów, nagród, 
podsumowanie, impreza wieczorna

 

I dzień 
Godz. 10.00 - 11.30  Szkolenie z przepisów oraz 
podstawowe BHP na jachcie 
Godz. 12.00 - 15.00 Organizacja 2 wyścigów 
Godz. 15.00 - 16.00 Lunch 
Godz. 16.00 - 19.00 Organizacja 2 kolejnych wyścigów
Godz. 20.00  kolacja uroczysta / impreza wieczorna 

II dzień
Godz. 10.00 - 14.00  Organizacja 2 wyścigów 
Godz. 14.00 - 15.00 Lunch 
Godz. 15.00 - 18.00 Organizacja 2 kolejnych wyścigów
Godz. 19.00 Zakończenie oficjalne wyniki, kolacja 
uroczysta / impreza wieczorem

2 DNI

1 DZIEŃ
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