Oferta kursów windsurfingowych
w sezonie 2016
Kursy windsurfingowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży bez opieki wychowawcy
przebywających w Jastarni z rodzicami i dla osób dorosłych.
Grupy szkoleniowe podzielone są na trzy grupy wiekowe: dzieci od 9 do 12 roku życia, młodzież
i dorosłych. Kursanci podzieleni są także ze względu na poziom umiejętności na początkujących,
średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
Istnieje możliwość zakwaterowania w bazie szkoły BOARDS lub w innym miejscu w Jastarni
i korzystania z samego szkolenia windsurfingowego.

Szkolenie
Szkoła Windsurfingu BOARDS prowadzi szkolenie zgodnie z wytycznymi Polskiego
Stowarzyszenia Windsurfingu na wszystkich stopniach zaawansowania w windsurfingu.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów AWF. Kursy windsurfingowe
przeznaczone są dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 9 roku życia. Szkolenie odbywa się
w małych grupach ćwiczebnych (5 – 8 osób w grupie), na trzech poziomach zaawansowania:
początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani. Kurs obejmuje 4 godziny szkolenia
praktycznego dziennie z instruktorem rozłożone na zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe,
co zwiększa efektywność nauczania (w sumie 26 godzin tygodniowo + zajęcia teoretyczne).
Technika żeglowania jest analizowana dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu
audiowizualnego (kamera, aparat cyfrowy oraz projektor multimedialny). Pod koniec 7-dniowego
cyklu szkolenia organizujemy regaty windsurfingowe zakończone uroczystym wręczeniem medali
i atrakcyjnych nagród dla najlepszych. Prowadzimy również przedszkole windsurfingowe dla dzieci
w wieku 4-9 lat w formie zajęć indywidualnych. Szkoła Windsurfingu BOARDS nie ogranicza się
jedynie do zajęć praktycznych i teoretycznych z windsurfingu, ale organizuje zajęcia integracyjne,
m.in.: grill, karaoke, gry i zabawy ruchowe, zajęcia relaksujące i inne.
Oprócz szkolenia windsurfingowego jedną z dodatkowych atrakcji są zdjęcia i filmy z przebiegu
kursu oraz materiały szkoleniowe, które kursanci otrzymują po zakończonym turnusie.

Sprzęt windsurfingowy
Szkoła windsurfingu BOARDS posiada 150 desek
wypornościowych i ślizgowych w zakresie wyporności
od 80 do 240 litrów oraz 150 pędników (żagli dakronowych
i monofilmowych) dostosowanych do każdych warunków
wietrznych i etapu szkolenia o powierzchni od 1 do 8 m2.
Wielkość i typ sprzętu jest dobierany indywidualnie w zależności
od umiejętności kursanta i warunków wietrznych.
Dysponujemy wszystkimi rozmiarami pianek windsurfingowych,
trapezów i kamizelek asekuracyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy szkolenia windsurfingowego, muszą posiadać
obowiązkowe buty do pływania (windsurfingowe, trampki lub tenisówki).

Akwen
Półwysep Helski należy do najlepszych miejsc w Europie do nauki i doskonalenia windsurfingu.
Płycizna Zatoki Puckiej w Jastarni nie przekracza głębokości 100 cm w promieniu około 1 km,
co czyni ten akwen najbezpieczniejszym miejscem do uprawiania windsurfingu na Półwyspie
Helskim. Ukształtowanie brzegów zapewnia równy, stabilny wiatr idealny do nauki windsurfingu.
Dodatkowo piaszczyste dno i plaże, płaska i ciepła woda sprzyjają nauce pływania na desce
z żaglem. Bazę Szkoły dzieli jedynie wydma od akwenu szkoleniowego, gdzie odbywają się
zajęcia praktyczne, a jednocześnie jest bardzo blisko do Centrum Jastarni.

Zakwaterowanie i wyżywienie.
Szkoła BOARDS dysponuje pokojami 2, 3, 4 osobowymi z łazienkami w murowanym budynku
leżącym na terenie Szkoły Windsurfingu BOARDS w Jastarni przy ul. Polnej 7.
Oprócz pokoi z łazienkami posiadamy również niebieski domek drewniany o podwyższonym
standardzie (2 sypialnie, aneks kuchenny, łazienka i taras) dla kursantów dorosłych oraz rodzin
uczestniczących w szkoleniu BOARDS.
Istnieje możliwość wynajęcia przyczep campingowych lub pobytu we własnych namiotach
na terenie Szkoły Windsurfingu BOARDS. Oferujemy dla naszych kursantów możliwość
skorzystania z pełnego wyżywienie lub tylko z obiadów w restauracji U DANUSI.

Terminy i ceny kursów
Turnus

Termin

Cena kursu
(1 tydzień)

0

25.05 – 29.05.2016

450 zł

1

29.05 – 04.06.2016

700 zł

2

04.06 – 11.06.2016

750 zł

3

11.06 – 18.06.2016

750 zł

4

18.06 – 25.06.2016

750 zł

5

25.06 – 02.07.2016

800 zł

6

02.07 – 09.07.2016

800 zł

7

09.07 – 16.07.2016

800 zł

8

16.07 – 23.07.2016

800 zł

9

23.07 – 30.07.2016

800 zł

10

30.07 – 06.08.2016

800 zł

11

06.08 – 13.08.2016

800 zł

12

13.08 – 20.08.2016

800 zł

13

20.08 – 27.08.2016

800 zł

14

27.08 – 03.09.2016

750 zł

Drugi i kolejne turnusy w sezonie 2016 są tańsze o 50 zł.

Cena kursu obejmuje:

- szkolenie windsurfingowe,
- sprzęt windsurfingowy + kamizelka ratunkowa i trapez,
- dodatkowe atrakcje.

Dodatkowe opłaty

Noclegi na terenie szkoły BOARDS w Jastarni, ul. Polna 7
w pokojach:
w domu murowanym w
termin
pokojach 2 i 3 osobowych
25.05 – 25.06.2016
50 zł
25.06 – 02.07.2016
60 zł
02.07 – 20.08.2016
65 zł
20.08 – 27.08.2016
60 zł
27.08 – 03.09.2016
50 zł
Nocleg w niebieskim domku drewnianym - 300 zł za dobę
Nocleg w przyczepach campingowych bez pościeli:
• w sezonie: 30 zł - osobodzień,
• poza sezonem: 25 zł osobodzień.
(istnieje możliwość wypożyczenia pościeli za dodatkową opłatą, która wynosi 20 zł za tydzień)
Nocleg we własnych namiotach:
• 20 zł osobodzień.
Opłata miejscowa: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jastarnia pobierana jest opłata miejscowa
w wysokości 1,80 zł za każdą dobę pobytu na terenie Miasta Jastarnia.

Dla kursantów zamieszkujących na terenie ośrodka szkoły BOARDS parking gratis!

Informacje dodatkowe:
Tygodniowe turnusy rozpoczynają się od soboty i kończą w sobotę – 7 noclegów.
Zakwaterowanie odbywa się w godz. 16-18 w sobotę pierwszego dnia kursu przed kolacją
i zajęciami teoretycznymi. Wykwaterowanie odbywa się w godz. 13-14 w sobotę ostatniego dnia
kursu po zajęciach praktycznych i obiedzie.

Szkoła Windsurfingu BOARDS
44-100 Gliwice, ul. Kalinowa 56
www.boards.pl adam@boards.pl
tel. kom. 604 17 91 17
REGON 277904497 NIP 631-111-10-29
Biuro Podróży Boards jest wpisane do
Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 925

