
    
    

   

Zapraszamy   

na wakacyjną przygodę z Ważką  

na najdłuższe jezioro w Polsce, 

nad Jeziorak  

   

Organizujemy letni wypoczynek dzieci i młodzieży pod żaglami w formie obozów wędrownych, 
półkolonii, zielonej szkoły, rejsów rodzinnych. Szkoleń na stopień żeglarza jachtowego, sternika 

motorowodnego, holowanie narciarza. 
  

  

Proponowane terminy:    

  •  Rejs szkoleniowo-treningowy   

Ta oferta kierowana jest do osób w wieku 15-20 lat, które posiadają uprawnienia żeglarskie i chcą 
zdobyć doświadczenie w samodzielnej żegludze jachtem.   

Spośród tej młodzieży, będziemy wyłaniali osoby, które będą zatrudnione w 
charakterze młodej kadry w firmie Ważka.   
Termin: 26.06.2023 – 07.07.2023 (12 dni), cena 3100 zł   

  

•  Rejs rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, uczestnicy 

dzieleni są na kategorie wiekowe 10-14, 15-18 lat    

W trakcie trwania rejsu uczestnicy poznają tajniki żeglarstwa, biorąc 
czynny udział w życiu jachtowym. Staramy się dzieciom i młodzieży 
aktywnie wypełnić czas, gramy w siatkówkę, organizujemy 
podchody, zwiedzamy okolicę.   

Śpiewamy szanty przy ognisku, organizujemy zabawy integracyjne.   

Termin 1: 20.07.2023 – 27.07.2023 (8 dni), cena 2100 zł,   

Termin 2: 09.08.2023 – 16.08.2023 (8 dni), cena 2100 zł,  

 



•  Rejs szkoleniowy w postaci rejsu wędrownego w 

wieku 12-18 lat    

W trakcie rejsu przygotowujemy młodzież, która ukończyła 14 lat do egzaminu na patent 

żeglarza jachtowego, oraz za dodatkową opłatą sternika motorowodnego, holowanie narciarza.   

Termin 1: 08.07.2023 – 19.07.2023 (12 dni), cena 3100 zł,   

Termin 2: 28.07.2023 – 08.08.2023 (12 dni), cena 3100 zł,   

Termin 3: 17.08.2023 – 28.08.2023 (12 dni), cena 3100 zł,   

 

 W cenie rejsu uczestnik otrzymuje:    

• podczas rejsu rekreacyjnego: wstępne szkolenie żeglarskie, ogniska, gry i zabawy sportowe, zwiedzanie okolic 

pojezierza iławskiego    

• uczestnicy (plus sternik) zakwaterowani są na jachtach kabinowych, które wyposażone są w silnik zaburtowy, 

środki ratunkowe, kuchenkę gazową, lodówkę, zlew, WC oraz światło    

• wyżywienie, każda załoga przygotowuje jedzenie z produktów zakupionych przez organizatora (śniadanie i kolację)   
•  obiad, dostarczany jest przez firmę cateringową    

• żeglugę, zabawę, wieczorne ogniska – to wspaniałe doświadczenia, które jak żadne inne sprzyja zgraniu się załóg i 

daje możliwość obserwowania przyrody. Wszystko to odbywa się w scenerii wspaniałych krajobrazów jeziora 

Jeziorak  
• podczas rejsu szkoleniowego, zgodnego z programem Głównej Komisji Szkolenia PZŻ – możliwość zdania 

egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz za dodatkową opłatą sternika motorowodnego   

• ubezpieczenie NW do kwoty 10000 zł    

• materiały szkoleniowe w formie multimedialnej    

• kadra – wychowawca-opiekun na każdym jachcie   

   

Więcej informacji i pełną ofertę firmy znajdziecie Państwo na stronie www.wazka.net    

Jesteśmy firmą, która jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Jesteśmy członkiem Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej    

Realizujemy Bon Turystyczny   

Zapraszamy do załogi Ważki    

   

   

Kontakt:    

    

   

Rafał Waszkiewicz 
tel. 660 688 245    
www.wazka.net    
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