ODWAGA
Warto czasem wyjść poza strefę komfortu i zmierzyć się ze swoimi słabościami; odważyć się i spróbować
czegoś nowego. Taka aktywność to najlepsza gimnastyka dla naszego umysłu. Prezentujemy
przykładową ofertę organizacji dnia ze szkoleniem z ratownictwa morskiego i nocnym rejsem z noclegiem
na jachtach (w porcie lub na morzu).

CZAS TRWANIA – 3 dni
LICZBA OSÓB – 10-40
MIEJSCE – Trójmiasto, Hel
(scenariusz realizowany od kwietnia do listopada!)
PROPONOWANY HARMONOGRAM POBYTU
środa
17:00

19:00

przyjazd gości do wybranej mariny w
Trójmieście
powitanie grupy przez przedstawiciela Akademii Kusznierewicza
zakwaterowanie na jachtach w kabinach jedno- i dwuosobowych
podział na wachty
wyjście na zakupy spożywcze, niezbędne do przygotowania posiłków
kolacja samodzielne przygotowana przez uczestników w jachtowym kambuzie

21:00–22:00

wieczorne spotkanie motywacyjne z Mateuszem Kusznierewiczem

18:00

czwartek
10:00–10:30
11:00–14:00
14:00–15:30
16:30–…

19:00–21:00
21:00–…
piątek
10:00–14:30
15:00

(alternatywnie oferujemy możliwość zakupu gotowych posiłków dostarczanych na
jacht lub organizowanych w restauracjach)

śniadanie na jachcie przygotowane przez kolejną wachtę
przedstawienie programu dnia
przygotowanie do wypłynięcia
odprawa ze sternikami
wypłynięcie na morze i szkolenie z ratownictwa morskiego
prowadzone ze statku
powrót do mariny i przygotowanie lunchu na jachtach
rejs w kierunku Helu połączony ze szkoleniem żeglarskim
na komfortowych jachtach morskich (w załogach 8-osobowych ze sternikiem)
podczas rejsu załoga naprzemiennie steruje jachtem pod okiem sternika, ucząc
się komend, manewrów, kierunków wiatrów i zasad żeglowania
cumowanie w porcie, wspólne przygotowanie kolacji
czas wolny, a następnie wypłynięcie w nocny rejs morski z noclegiem
na jachtach (do decyzji klienta)
śniadanie
rejs powrotny do portu macierzystego z kontynuacją szkolenia żeglarskiego
i wymiennością funkcji na jachcie wśród załogi
podsumowanie imprezy
wręczenie pamiątkowych zdjęć
zakończenie pobytu
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SZKOLENIE Z RATOWNICTWA MORSKIEGO
Grupa zostanie zabrana na zajęcia praktyczne łodzią o długości 24 m z wybranej Mariny na Zatoce
Gdańskiej. Dla całej grupy zostanie przeprowadzony instruktaż dotyczący ratownictwa oraz programu
szkoleniowego. W programie: skoki do wody z łodzi w specjalnych kombinezonach ratowniczych,
przemieszczanie się w wodzie, wchodzenie do tratwy ratunkowej, odpalanie środków pirotechnicznych,
pływanie szybką łodzią typu RIB.
REJS NOCNY NA KOMFORTOWYCH JACHTACH
Oprócz poznania polskiego wybrzeża z nowej perspektywy, proponujemy przeprowadzenie rejsu po
Zatoce Gdańskiej w kierunku Helu i zakończenie go noclegiem w marinie lub na jachtach na otwartym
morzu. Nasze jachty są komfortowe i przestronne, a przy tym bezpieczne i posiadające bardzo dobrą
pływalność. Wszystko to gwarantuje dobrą zabawę, relaks i dawkę żeglarskich emocji w luksusowych
warunkach. Jachty doskonale sprawdzają się w pracy z najbardziej wymagającymi klientami.
Odpowiednio duża przestrzeń w kokpicie i salonie zapewnia komfort przebywania na pokładzie
a także daje możliwość zakwaterowania grupy do 10 osób. Nowoczesne wnętrze dodaje prestiżu, a
odpowiednie wyposażenie pozwala na przeprowadzenie każdego rodzaju spotkania na pełnym morzu.
Organizację regat proponujemy rozegrać na jednostkach: Jeanneau Sun Odyssey 42 DS., Bavaria 44,
Oceanis 46.
PROGRAM W TEJ WERSJI SCENARIUSZA ZAWIERA:
 realizację agendy, obsługę imprezy, obecność koordynatora Akademii Kusznierewicza
 opiekę wykwalifikowanych sterników morskich
 profesjonalne szkolenie z ratownictwa morskiego przy użyciu specjalistycznego sprzętu
 czarter jachtów morskich ze sternikami i opłatami portowymi
 budżet na zakupy spożywcze, niezbędne do przygotowania posiłków na jachtach
 pamiątkowe zdjęcie w ramce dla każdego uczestnika na zakończenie pobytu
 ubezpieczenie uczestników
 udział Mateusza Kusznierewicza w wieczornym spotkaniu pierwszego dnia
DODATKOWO PROPONUJEMY:
 upominki z kolekcji Akademii Kusznierewicza: kurtki, czapki, koszulki, akcesoria –
możliwy branding odzieży logotypem firmy klienta
 pełną relację fotograficzną i wideo z wydarzenia
 zastąpienie gotowania cateringiem dostarczonym na jacht

Zapraszam!

Mateusz Kusznierewicz
KONTAKT

Aneta Żebrowska
+48 605 533 363
eventy@akademiakusznierewicza.pl
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