DOSKONALENIE
Doskonalenie umiejętności jest dla nas wszystkich ważnym elementem życia. Każdego dnia uczymy się
przecież czegoś nowego. Przedstawiamy przykładową ofertę organizacji szkoleniowego wyjazdu
integracyjnego, połączonego z rejsem rekreacyjnym i krótkim szkoleniem żeglarskim.
CZAS TRWANIA – 3 dni (czwartek, piątek, sobota)
GODZINY
Przyjazd do bazy – czwartek, godzina 14:00
Wyjazd ‒ sobota, godzina 11:00
LICZBA OSÓB – ok. 60-75

MIEJSCE
http://www.akademiakusznierewicza.pl/pl/nasze-bazy/
PROPONOWANY HARMONOGRAM*
czwartek
14:00
14:30–15:30
16:00–18:00
18:00–19:00
19:00–24:00
piątek
08:00–10:00
11:00–13:00

przyjazd gości, powitanie grupy przez przedstawiciela Akademii Kusznierewicza
lunch w formie bufetu lub serwowany – do decyzji klienta
szkolenie firmowe w sali konferencyjnej
czas wolny
kolacja grillowa

15:30–18:00
18:00
19:30–24:00

śniadanie w formie bufetu
szkolenie żeglarskie w sali konferencyjnej lub w plenerze
 róża wiatrów
 budowa jachtu
 podstawowa teoria żeglowania i komendy żeglarskie
 zasady bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie
lunch
odprawa przed rejsem:
 podział na załogi (4-5 osobowe + sternik Akademii Kusznierewicza)
 szkolenie żeglarskie na wodzie
żeglarski rejs, podczas którego uczestnicy sterują jachtem pod okiem sternika
powrót do portu
kolacja połączona z dyskoteką z DJ-em lub koncertem muzyki na żywo

sobota
8:00–10:00
do 11:00

śniadanie w formie bufetu
wykwaterowanie, pożegnanie i wyjazd gości

13:00–14:00
14:30–15:30

* Harmonogram ma charakter przykładowy i pozostaje do edycji zgodnie z preferencjami klienta.
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PROGRAM W TEJ WERSJI SCENARIUSZA ZAWIERA:
 zakwaterowanie na terenie bazy
 wyżywienie
o śniadanie 2x (piątek, sobota)
o lunch 2x (czwartek, piątek)
o kolacja 2x (czwartek, piątek)
 dostęp do sali wykładowej z profesjonalnym sprzętem (rzutnik, ekran, flipchart, nagłośnienie)
na potrzeby szkolenia firmowego
 organizacja dyskoteki i DJ-a lub zespołu grającego muzykę na żywo
 organizacja rejsu i szkolenia żeglarskiego: jachty, sternicy
 obecność koordynatora Akademii Kusznierewicza na miejscu
 ubezpieczenie uczestników
DODATKOWO PROPONUJEMY:
 nagrody za udział w szkoleniu i rejsie żeglarskim (statuetki, medale, puchary, dyplomy)
 upominki z kolekcji Akademii Kusznierewicza: kurtki, czapki, koszulki, akcesoria –
możliwy branding odzieży logotypem firmy klienta
 relację fotograficzną z wydarzenia

Zapraszam!

Mateusz Kusznierewicz

KONTAKT

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