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Rejs Szkoleniowy 2019

MIEJSCE:
Mazury - Węgorzewo

WIEK:
14 - 19

WYŻYWIENIE:
pełne, do samodzielnego przygotowania

ZAKWATEROWANIE:
jachty kabinowe

CZAS TRWANIA:
14 dni

Dostępne terminy

Od: Do: Dni: Cena:

2019-06-23 2019-07-06 14 2195 zł
1995 zł Rezerwuj  

2019-07-07 2019-07-20 14 2195 zł
1995 zł Rezerwuj  

2019-07-21 2019-08-03 14 2195 zł
1995 zł Rezerwuj  

2019-08-04 2019-08-17 14 2195 zł
1995 zł Rezerwuj  
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2019-08-18 2019-08-31 14 2095 zł
1895 zł Rezerwuj  

 Opis oferty + Mapa
Rejs Szkoleniowy to impreza spełniająca oczekiwania tych, którzy chcą połączyć szkolenie
z aktywnym wypoczynkiem pod żaglami.  Uczestnicy  będą mieli  okazję  zdobyć umiejętności
potrzebne do uzyskania patentu żeglarza jachtowego oraz wykorzystać je w praktyce podczas rejsu.
Podczas rejsu szkoleniowego będziemy żeglować przez najpiękniejsze mazurskie jeziora. Pokonamy
kanały i rzeki, poznamy mazurskie przystanie i biwaki.

Terminarz/Cennik
Termin Długość Cena
23.06 -
06.07 14 dni 2195

07.07 -
20.07 14 dni 2195

21.07 -
03.08 14 dni 2195

04.08 -
17.08 14 dni 2195

18.08 -
31.08 14 dni 2095

Każdy uczestnik Rejsu Szkoleniowego w ramach świadczeń zawartych w cenie imprezy otrzyma
podręcznik "Żeglarz Jachtowy" wysyłany na adres podany przy rejestracji.

Uczestnicy

Nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy żeglarskiej. Jedynym wymaganiem jest ukończenie 14
roku życia i  podstawowa samodzielność. Podział na koedukacyjne załogi następuje według wieku
uczestników. Nie ma żadnych szczególnych wymogów dotyczących zdrowia i kondycji. 

Jachty
Kabinowe typu Twister 780 (26) lub podobne. Każdy jacht jest wyposażony w segment kuchenny (tzw.
kambuz) – kuchenkę gazową, komplet garnków, naczyń i sztućców. 



Kadra
Na każdą załogę będzie przypadał instruktor – sternik, posiadający odpowiedni stopień żeglarski i
doświadczenie. Całym rejsem dowodzi Komandor rejsu. 

Wyżywienie
Klasyczne  dania  kuchni  polskiej  w  porcjach  dziennych,  do  samodzielnego  przygotowania.
Dostarczamy załogom produkty  łatwe do szybkiego,  własnoręcznego przygotowania  w kambuzie
jachtowym lub gotowe posiłki do podgrzania.
Indywidualne diety dostępne za dopłatą: wegetariańska 90 zł, bezglutenowa 90 zł.

Trasa
Wielkie Jeziora Mazurskie. Turnusy rozpoczynają się i kończą w Węgorzewie nad jeziorem Święcajty
(Ośrodek Żeglarski Róża Wiatrów w Węgorzewie, ul. Wodociągowa 1). Wielkie Jeziora Mazurskie to nie
tylko rezerwaty, jeziora, rzeki i kanały. To też zabytki i atrakcje turystyczne, takie jak Pałac Rodu
Lehndorff  w  Sztynorcie,  czy  twierdza  Boyen  w  Giżycku.  To  również  bogata  infrastruktura  miast  i
miasteczek, gdzie odbywają się liczne imprezy żeglarskie, koncerty i festiwale szantowe. Uczestnicy
będą żeglować po północnej części szlaku, po jeziorach: Mamry, Przystań, Dobskie, Łabap, Dargin,
Kisajno,  Jagodne,  Boczne,  itp.  Każdego  dnia  będą  poznawać  nowe okolice  i  nocować  w innych
przystaniach. 

Początek / koniec rejsu

Ośrodek szkoleniowy „Róża Wiatrów” ul. Wodociągowa 1, 11-600 Węgorzewo.

Dojazd
We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z pilotem organizatora za dodatkową opłatą. Dojazd
realizowany przy minimum 6 osobach w danym terminie z danej miejscowości.

Cena obejmuje
Rejs  na  jachtach  kabinowych,  szkolenie  żeglarskie  teoretyczne  i  praktyczne  zgodne  z
rozporządzeniem Ministra Sportu, pełne wyżywienie, opiekę kadry, ubezpieczenie, noclegi w kabinach
jachtów, podręcznik "Żeglarz Jachtowy" z wysyłką.

Cena nie obejmuje
Opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za egzamin (ze zniżką dla uczniów i studentów do
26 roku życia – 125 zł, bez zniżki – 250 zł), opłaty za patent wnoszonej do PZŻ-u (ze zniżką 25 zł, bez
zniżki 50 zł), kosztów WC i natrysków w przystaniach na trasie rejsu (WC około 1–2 zł, natrysk 8–12
zł), dojazdu, opcji dodatkowych, diet.



Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10 000 złotych (NNW). Róża Wiatrów posiada również
ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  organizatora  turystyki.  Każdy  uczestnik  może  wykupić
dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w cenie 59 zł.
Rezerwuj! Do góry!

 Program

Orientacyjny plan rejsu
Dzień 1: zbiórka uczestników. Podział na koedukacyjne załogi i pierwsze spotkanie z instruktorami.
Instruktorzy  zabierają  swoje  załogi  na  jachty.  Do  wieczora  załogi  zajmują  się  poznawaniem
taklowaniem i klarowaniem jachtu, ształowaniem prowiantu i swoich rzeczy. 
Dni 2–11: podstawowe szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. Rejs wyrusza z portu. Uczestnicy
spędzają dni żeglując, ucząc się sterowania i obsługi jachtu, poznając zwyczaje i tradycje żeglarskie.
Na nocleg stają na biwakach lub w przystaniach żeglarskich, przechodzą praktyczne i teoretyczne
szkolenie żeglarskie. 
Dzień 12 lub 13: egzamin teoretyczny i praktyczny na stopień żeglarza jachtowego przed Komisją
Egzaminacyjną.
Dzień 14: sklarowanie i przekazanie jachtów, koniec rejsu – wyjazd.

Podstawową zasadą jest jak najpełniejszy, czynny udział wszystkich uczestników w
organizowaniu życia rejsu. Instruktorzy stale czuwają nad swoimi załogami, starając się

jednocześnie jak najmniej ograniczać ich samodzielność.

Orientacyjny plan dnia
8.00 pobudka,
8.00–8.30 toaleta poranna i klar na jachtach,
8.30 odprawa załóg, omówienie planu dnia,
8.40–9.40 śniadanie,
10.00–19.00 teoretyczne i praktyczne zajęcia szkoleniowe, w międzyczasie przerwa na obiad,
19.00 kolacja,
po 20.00 wykłady przygotowujące do teoretycznego egzaminu na patent. Po wykładach zajęcia
różne (ogniska, szanty, uczestnictwo w imprezach żeglarskich, itp.),
23.00 cisza nocna.

W zależności od trasy rozkład dnia może się zmienić.
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Szkolenie
Pełen  teoretyczny  i  praktyczny  kurs  na  stopień  żeglarza  jachtowego,  prowadzony  według
obowiązujących  przepisów  i  zakończony  egzaminem.  Każda  załoga  ma  swojego  instruktora
prowadzącego, odpowiedzialnego za przebieg jej szkolenia, który będzie prowadził zajęcia praktyczne
oraz asystował  przy nauce teorii.  Zajęcia praktyczne z  manewrowania jachtem odbywają się na
jachtach kabinowych. Liczba jednostek będzie równa liczbie załóg. Zajęcia praktyczne w zależności od
pogody trwają łącznie około 100 godzin zegarowych. Zajęcia teoretyczne odbywają się po kolacji oraz
w ciągu dnia w przypadku złych warunków pogodowych. Łączny wymiar zajęć teoretycznych to około
25 godzin zegarowych. Szkolenie jest intensywne i wymaga zaangażowania. Uczestnicy mają
niewielką  ilość  czasu  wolnego.  Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  pełnym  programem  szkoleń
żeglarskich na naszej stronie www.roza.pl.

Uwaga! Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może tylko uczestnik, który ukończył 14 rok
życia.

Opcje dodatkowe

Szkolenie  na  sternika  motorowodnego  (KM)  –  pełen  kurs  praktyczny  na  stopień  sternika
motorowodnego.  Konieczne  jest  samodzielne  opanowanie  części  teoretycznej  (w  zakres  części
teoretycznej  wchodzi  pięć  godzin  konsultacji  z  instruktorem motorowodnym).  Otrzymany  patent
uprawnia do prowadzenia motorówek po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz motorówek o
długości do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych w porze dziennej. Uwaga! Opłaty nie
wliczone w cenę szkolenia: egzamin (ze zniżką dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125 zł, bez
zniżki 250 zł), opłata za patent (ze zniżką 25 zł, bez zniżki 50 zł). Szkolenie dostępne dla uczestników,
którzy ukończyli 14 rok życia.
Cena: 399 zł (przy rejestracji)
Cena: 499 zł (zapisy na miejscu)

Szkolenie  na  sternika  motorowodnego  +  Książka  "Vademecum  Sternika
Motorowodnego" (KM+K) – pełen kurs praktyczny na stopień sternika motorowodnego. Konieczne
jest samodzielne opanowanie części teoretycznej (w zakres części teoretycznej wchodzi pięć godzin
konsultacji z instruktorem motorowodnym). Otrzymany patent uprawnia do prowadzenia motorówek
po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz motorówek o długości do 12 metrów po morskich
wodach wewnętrznych w porze dziennej. Uwaga! Opłaty nie wliczone w cenę szkolenia: egzamin (ze
zniżką dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125 zł, bez zniżki 250 zł), opłata za patent (ze zniżką
25 zł, bez zniżki 50 zł). Szkolenie dostępne dla uczestników, którzy ukończyli 14 rok życia.
W  ramach  pakietu  podręcznik  z  wysyłką.  "Vademecum  Sternika  Motorowodnego"  czyli  jedyny
podręcznik w Polsce, który po wejściu w życie nowych przepisów posiada rekomendację Polskiego
Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, do szkolenia na podstawowy patent, czyli sternika
motorowodnego.  Ta książka zawiera odpowiedzi  na wszystkie  pytania  dotyczące między innymi:
budowy łodzi, silnika, użytkowania skuterów wodnych, manewrów łodzią na egzaminie, oznakowania
szlaków wodnych, prawa drogi na śródlądziu i morzu, bezpieczeństwa, ratownictwa, etykiety i wielu
innych zagadnień.
Cena pakietu: 439 zł

http://www.roza.pl/informacje-praktyczne/informacje-o-szkoleniach-zeglarskich/


Śpiewnik Żeglarski – śpiewnik wydany z okazji XXXIII - lecia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej "Shanties" odbywającego się corocznie w Krakowie. Książka zawiera ponad 400 utworów,
które  zasługują  na  miano  najpopularniejszych.  Do  utworów  dołączone  są  chwyty  gitarowe,
pozwalające każdemu, kto ma zacięcie do gry na gitarze na wykonywanie tych znanych w żeglarskim
świecie utworów.
Cena: 49 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 59 zł (wysyłka)

"Vademecum Sternika Motorowodnego" – Franciszek Haber.  To jedyny podręcznik w Polsce,
który po wejściu w życie nowych przepisów posiada rekomendację Polskiego Związku Motorowodnego
i  Narciarstwa Wodnego,  do  szkolenia  na  podstawowy patent,  czyli  sternika  motorowodnego.  Ta
książka zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące między innymi: budowy łodzi, silnika,
użytkowania skuterów wodnych, manewrów łodzią na egzaminie,  oznakowania szlaków wodnych,
prawa drogi na śródlądziu i morzu, bezpieczeństwa, ratownictwa, etykiety i wielu innych zagadnień.
Cena: 39 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 49 zł (wysyłka)

Ubezpieczenie  od  kosztów  rezygnacji  z  imprezy  –  przedmiotem  ubezpieczenia  są  koszty
rezygnacji z podróży tj. z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z
przyczyn losowych, takich jak:

nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego,
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej
Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej,
poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu
zamieszkania,
bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w
czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą,
wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w
zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą,
śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby
towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z
biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu)
wakacyjnego.

Cena: 59 zł

UWAGA! Programy naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych może
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.

Rezerwuj! Do góry!
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INFOLINIA: 780 114 926
TEL: 42 630 73 01
MAIL: ROZA@ROZA.PL
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