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PUCK 2021
Tygodniowe turnusy dla 

dzieci 7-13 lat



LEGENDA KRAKOWSKIEJ AKADEMII OPTYMISTA! 
Uwaga, uwaga… Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie Smok zwany 
ŻAGIEŁŁO. Znany był najlepiej z tego, że uwielbiał… żagle… Bynajmniej ich nie jadł, ale 
DMUCHAŁ w nie tak mocno, że łódki potrafiły płynąć dwa razy szybciej niż zwykle!
Ale! Wymagało to nie lada umiejętności od małych żeglarzy pływających po polskich i nie 
tylko wodach… Postanowiliśmy namówić smoka Żagiełło do pomocy w organizacji Akademii 
jakiej jeszcze nie było! 

Krakowskiej Akademii Optymista! A co tam się będzie działo?

Lekcje o żeglowaniu stworzone przez niezwykłą osobę – trenera żeglarstwa zwaną Ziutka 
Szczęście Ogrodnik. Pomoże jej nasz zawodnik Hubert oraz zawodnicy i dzieci… i mnóstwo 
pozytywnych ludzi J

Będzie można też spotkać się LIVE i usłyszeć niesamowite historie o żeglowaniu, nauczyć się 
wiązać węzły, robić zwroty, na razie „na sucho”, ale hola, to nie koniec przecież!

Potem całą tą wiedzę wykorzystamy na koloniach w Pucku! A tam dopiero będzie żeglarska 
przygoda albo windsurfing jak ktoś woli. Wiatr i woda, będzie nam towarzyszyć od wiosny do 
jesieni, bo smok obiecał dmuchać w nasze żagle!
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KOLONIE LETNIE 
KRAKOWSKIEJ AKADEMII OPTYMISTA! 

Kolonie Krakowskiej Akademii Żeglarskiej to idealny sposób na rozpoczęcie żeglarskiej 
przygody!

Celem kolonii jest przede wszystkim doskonała zabawa i nauka żeglowania na jachtach klasy 
Optymist – bezpiecznych i doskonałych do stawiania pierwszych samodzielnych kroków na 
wodzie (Optymist jest najpopularniejszą na świecie klasą regatowa dla dzieci). 
Bezpieczeństwo podczas zajęć zapewniają wykwalifikowani trenerzy na motorówkach, a 
pływanie odbywa się w kamizelkach. W programie nie zabraknie również rozgrywek 
sportowych, zajęć integracyjnych, a na zakończenie kolonii odbędą się Regaty.
Podczas zajęć dzieci poznają kluczowe umiejętności żeglarskie i zdobędą przygotowanie do 
dalszego rozwoju, a być może rozpoczęcia treningów klubowych.

Drugim wariantem kolonii jest windsurfing. Doskonały sposób na aktywne spędzenie lata 
poprzez naukę z doświadczonymi trenerami. Po czasie spędzonym na wodzie dzieci zdobędą 
podstawowe umiejętności windsurfingu i będą przygotowane do dalszego rozwoju, a być 
może nawet w wymiarze sportowym. Pod koniec kursu będą miały okazję na swoje pierwsze 
regaty i poznają smak prawdziwej sportowej rywalizacji.
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PROGRAM
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PROGRAM REKREACYJNO – SPORTOWY

Codzienna nauka żeglarstwa lub zajęć windsurfingowych połączone 
z zajęciami dodatkowymi sprawi, że nikt nie będzie się nudził!

KOLONIA ŻEGLARSKA
20 godzin nauka żeglowania na Optymistach
DODATKOWO:

*  2 godziny pływania na SUPACH
*  2 wycieczki rowerowe
*  zajęcia rozwojowe na boiskach i Sali gimnastycznej

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez opiekunów poza programem rekreacyjno-
sportowym.

KOLONIA WINDSURFINGOWA
20 godzin NAUKA NA WINDSURFINGU z instruktorami (w cenie pianka i kamizelka)
DODATKOWO:

*  2 godziny pływania na SUPACH
*  2 wycieczki rowerowe
*  zajęcia rozwojowe na boiskach i Sali gimnastycznej

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez opiekunów poza programem rekreacyjno-
sportowym.



KADRA

www.hornkrakow.pl

KADRA

Nasza kadra, trenerzy i opiekunowie grup są wyspecjalizowani w 
szkoleniu dzieci i młodzieży. 
Posiadają świetne przygotowanie pedagogiczne i mogą poszczycić 
się wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą – tą mniejszą i większą. 
Zapewniamy opiekę instruktorów żeglarstwa, pedagogów i 
animatorów z dużym doświadczeniem i wieloma pomysłami na 
ciekawe przeżycie wakacji. 
Zapewnimy dzieciom czas spędzony aktywnie, zdrowo i w ruchu. 
Z nami dzieci mają szansę poznać smak prawdziwej żeglarskiej 
przygody.



ZAKWATEROWANIE
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ZAKWATEROWANIE

OŚRODEK „CENTRUM SPORTU”, UL. JUDYCKIEGO 4 i 8, PUCK 

Obiekt znajduje w samym centrum Pucka, przy ul. Judyckiego 3
100 metrów od linii brzegowej
W sąsiedztwie budynku znajdują się : rynek, molo, port rybacki i 
plaża.

WYŻYWIENIE

3 POSIŁKI DZIENNIE:
• śniadania i kolacje w formie „bufetu szwedzkiego” 



GALERIA
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POKOJE
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WINDSURFING
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ŻEGLARSTWO
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INFORMACJE DODATKOWE
CO SPAKOWAĆ

DOBRY HUMOR!
coś do spania (dres, piżama),
kilka ciepłych rzeczy (swetry, polar, spodnie),
czapka na słońce, czapka ciepła lub komin,
sztormiak, pianka na zajęcia,
coś na deszczową pogodę,
przybory toaletowe, ręczniki,
krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne
wygodne obuwie (trampki, klapki),
ubranie na upały.

Dokumenty:
legitymacja szkolna,
wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika.
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RELACJE Z KOLONII

Podczas każdego turnusu będą prowadzone relacje na Facebooku z 
wydarzeń, treningów i pozostałych zajęć. Kadra wybiera najciekawsze 
zdjęcia i publikuje je na profilu Klubu Żeglarskiego Horn. Do oglądania 
zdjęć nie ma potrzeby zakładania konta na Facebooku, wystarczy wejść 
na profil Klubu.
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FORMALNOŚCI
JAK ZAREZERWOWAĆ KOLONIĘ

ONLINE
Aby rozpocząć proces rezerwacji, po prostu kliknij przycisk REZERWUJ przy wybranym turnusie, 
przejdziesz do naszej platformy e-learningowej. Opłata za rezerwację wynosi 500 zł. Pozostałą 
część opłaty za turnus prosimy o zrealizowanie najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

TELEFONICZNIE
Czekamy na Twoje pytania i rezerwacje telefoniczne pod numerem: +48 609 866 933

OSOBIŚCIE
Zapraszamy do naszego biura w Krakowie przy ul. Koziej 22. 

REZERWACJA wymaga wpłaty zaliczki oraz w kolejnym kroku podpisania dokumentów:
Umowa wraz z warunkami uczestnictwa, regulamin, karta kwalifikacyjna.
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TURNUSY
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NR TERMIN SEKCJA CENA REZRWACJA

WIND01 26.06. – 02.07.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND01 - ZAREZERWUJ

WIND02 03.07. – 09.07.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND02 - ZAREZERWUJ

WIND03 10.07. – 16.07.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND03 - ZAREZERWUJ

OPTY01 17.07. – 23.07.2021 OPTYMIST 1790,00 zł OPTY01 - ZAREZERWUJ

WIND04 17.07. – 23.07.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND04 - ZAREZERWUJ

OPTY02 24.07. – 30.07.2021 OPTYMIST 1790,00 zł OPTY02 - ZAREZERWUJ

WIND05 24.07. – 30.07.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND05 - ZAREZERWUJ

OPTY03 31.07. – 06.08.2021 OPTYMIST 1790,00 zł OPTY03 - ZAREZERWUJ

WIND06 31.07. – 06.08.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND06 - ZAREZERWUJ

OPTY04 07.08. – 13.08.2021 OPTYMIST 1790,00 zł OPTY04 - ZAREZERWUJ

WIND07 07.08. – 13.08.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND07 - ZAREZERWUJ

OPTY05 14.08. – 20.08.2021 OPTYMIST 1790,00 zł OPTY05 - ZAREZERWUJ

WIND08 14.08. – 20.08.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND08 - ZAREZERWUJ

OPTY06 21.08. – 27.08.2021 OPTYMIST 1790,00 zł OPTY06 - ZAREZERWUJ

WIND09 21.08. – 27.08.2021 WINDSURFING 1790,00 zł WIND09 - ZAREZERWUJ

dodatkowo:
TRANSPORT 
do Pucka i z powrotem -
opcjonalnie:

• KRAKÓW
• KATOWICE
• WARSZAWA

KOSZT w jedna stronę:
95,00 zł/os

https://online.hornkrakow.pl/wind01/
https://online.hornkrakow.pl/wind02/
https://online.hornkrakow.pl/wind03/
https://online.hornkrakow.pl/opty01/
https://online.hornkrakow.pl/wind04/
https://online.hornkrakow.pl/opty02/
https://online.hornkrakow.pl/wind05/
https://online.hornkrakow.pl/opty03/
https://online.hornkrakow.pl/wind06/
https://online.hornkrakow.pl/opty04/
https://online.hornkrakow.pl/wind07/
https://online.hornkrakow.pl/opty05/
https://online.hornkrakow.pl/wind08/
https://online.hornkrakow.pl/opty06/
https://online.hornkrakow.pl/wind09/

