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Warsztaty Żeglarskie



Warsztaty Żeglarskie 
 To specjalnie zaplanowany projekt żeglarski dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Może być 

atrakcyjną propozycją na wycieczkę szkolną, ofertą zajęć sportowych lub „zieloną szkołą”

Na Warsztatach Żeglarskich dzieci odbywają praktykę żeglowania. Wykonują prace bosmańskie. 
Poznają teorię żeglowania. 

Praktyka pływania:

Umiejętność  prowadzenia jachtu. Trzymanie kursu 
            względem brzegu i względem wiatru. Zwroty z wiatrem i na wiatr. 

Dysponowanie załogą i podporządkowanie się sternikowi. Trzymanie 
klaru na jachcie i poza nim

Prace bosmańskie

Znajomość budowy jachtu. Umiejętność wiązania podstawowych 
węzłów i splotów żeglarskich. Umiejętność wiązania węzła 
ratowniczego. Klarowanie, marlowanie żagli. Buchtowanie lin.

Teoria żeglowania

„Róża wiatrów” czyli jakie wiatry i skąd wieją. Aerodynamika 
skrzydła i żagla, czyli dlaczego samolot leci w powietrzu a żaglówka 
płynie pod wiatr. Jakie na niebie są chmury i jakiej pogody możemy 
się spodziewać.

Zajęcia terenowe

Poznawanie map, wysokości i głębokości terenu. Planowanie trasy. 
Odnajdywanie stron geograficznych. Posługiwanie się mapą w 
terenie. Dotarcie do wskazanych miejsc. Szukanie skarbu.

Przykładowy



Opis Warsztatów Żeglarskich (2-3 dniowy dla grupy 80 osób)

Warsztaty Żeglarskie składają się z dwóch dni warsztatowych .
 Uczestnicy Warsztatów Żeglarskich podzieleni są na cztery grupy (maks 20 osób), 

które wymiennie uczestniczą w czterech blokach tematycznych:

Dzień pierwszy:

- Praktyka pływania - „Sterowanie jachtem: prowadzenie kursu na cel, prowadzenie 
kursu na wiatr”

- Prace bosmańskie - „Budowa jachtu, wiązanie podstawowych węzłów, 
buchtowanie lin, węzeł ratowniczy”

- Teoria żeglowania - „Róża wiatrów i bujanie w obłokach” (atlas chmur)
- Zajęcia terenowe - „Poznanie mapy, czytanie głębokości i wysokości terenu”

Dzień drugi:

- Praktyka pływania - „Sterowanie jachtem: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę”
- Prace bosmańskie - „Budowa jachtu, wiązanie węzłów, robienie splotów

buchtowanie lin, węzeł ratowniczy – sprawdzian umiejętności”
- Teoria żeglowania - „Aerodynamika skrzydła i żagla, przepowiadanie pogody”
- Zajęcia terenowe - „Posługiwanie się mapą w terenie, kierunki świata, szukanie 

skarbu”

Dzień trzeci:

                 zakończenie warsztatów żeglarskich



Cena Warsztatów Żeglarskich

1 dzień warsztatowy                     -   65 zł/os

2 dni warsztatowe + 1 nocleg       - 160 zł/os

3 dni warsztatowe + 2 noclegi - 250 zł/os

4 dni warsztatowe + 3 noclegi - 340 zł/os

Cena zawiera:

–  nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu

         -  wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) Catering - restauracja – pizzeria Garnuszek w   
Łodygowicach

         -  Sprzęt żeglarski 1 x Trener 2 x Sigma



Cena nie zawiera:

- Dojazdu

- Ubezpieczenia OC i NW

- zestaw bosmański 20 zł/osobę
deska, kołek, knaga, ucho, lina

- koszulka żeglarska 30 zł/osobę
T-shirt z nadrukiem:

- logo szkoły SMYK
- logo szkoły Carvingu
- logo imprezy „SMYK pod żaglami 2016”
- imię uczestnika

- kiełbasa na ognisko

- puchary, nagrody, skarby...

Więcej informacji:

biuro@szkolacarvingu.pl

tel. 608 554 058

 Pozdrawiam i zapraszam do współpracy.

  Marek Ogorzałek

mailto:biuro@szkolacarvingu.pl

