
Oferta obozów windsurfingowych 
w sezonie 2017 

 
 
Biuro podróży Boards Adam Staszkiewicz organizuje obozy 
windsurfingowe dla dzieci i młodzieży szkolnej od 9 do 18 roku życia, 
która jest objęta całodobową opieką wychowawcy i realizuje program 
profesjonalnego nauczania i doskonalenia windsurfingu. Zapewniamy 
kompletny sprzęt windsurfingowy, piankę, ubezpieczenie NNW, 
zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę wychowawcy. 
 
 

SZKOLENIE 
Szkoła Windsurfingu BOARDS Adam Staszkiewicz prowadzi obozy 
windsurfingowe zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia 
Windsurfingu na wszystkich stopniach zaawansowania w windsurfingu. 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów AWF. 
Obozy przeznaczone są dla osób niepełnoletnich od 9 do 18 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). 
Uzupełniające zajęcia realizuje z grupą wychowawca odpowiedzialny za 
młodzież poza zajęciami windsurfingowymi. 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. Podczas obozu organizujemy 
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 obozie. 
 
 



SPRZĘT 
Posiadamy 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 są dobierane 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. 
 

OPIEKA 
Dzieci i młodzież przebywająca na obozie w szkole windsurfingu 
BOARDS jest otoczona troskliwą, całodobową opieką wychowawcy, 
który organizuje czas wolny poza zajęciami windsurfingowymi. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
• gry i zabawy ruchowe w terenie, 
• turniej w piłkarzyki, 
• piłka nożna i siatkowa, 
• aerobik, 
• karaoke, 
• wyjście grupowe na Orlika, 
• wyjścia na plażę i do centrum Jastarni. 
 
 



ZAKWATEROWANIE I 
WYŻYWIENIE 
Szkoła dysponuje pokojami 4, 6 i 8 osobowymi z łazienkami w bazie 
Szkoły Windsurfingu BOARDS, w Jastarni przy ul. Polnej 2 AB – ilość 
miejsc ograniczona!!! 
Istnieje możliwość pobytu w przyczepach campingowych na terenie 
Szkoły Windsurfingu BOARDS. 
Przydział dzieci i młodzieży do pokoi dokonuje organizator ze względu 
na wiek i płeć uczestników obozu windsurfingowego. 
Teren ośrodka windsurfingu BOARDS jest ogrodzony i przebywają w nim 
jedynie kursanci szkoły co wpływa na bezpieczny pobyt dzieci i 
młodzieży na naszych obozach windsurfingowych. 
Baza Szkoły Windsurfingowej BOARDS jest oddalona w odległości 200 
metrów od akwenu szkoleniowego nad Zatoką Pucką, gdzie odbywają 
się zajęcia na wodzie. Takie umiejscowienie ośrodka dodatkowo 
uatrakcyjnia pobyt na obozie. Jednocześnie centrum Jastarni i plaża nad 
Bałtykiem jest w odległości kilku minut spacerkiem. 
Uczestnikom Obozu windsurfingowego Szkoły Windsurfingu Boards 
zapewniamy pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) w restauracji  
U MARIUSZA. 
 

Terminy i ceny obozów w 
sezonie 2017 
(obozy rozpoczynamy w sobotę i kończymy w sobotę) 
 
Turnus Termin Cena w przyczepie Cena w pokoju 

1. 24.06 – 01.07.2017 1480 zł  1680 zł  
2. 01.07 – 08.07.2017 1480 zł  1680 zł  
3. 08.07 – 15.07.2017 1480 zł  1680 zł  
4. 15.07 – 22.07.2017 1480 zł  1680 zł  
5. 22.07 –29.07.2017 1480 zł  1680 zł  
6. 29.07 – 05.08.2017 1480 zł  1680 zł  
7. 05.08 – 12.08.2017 1480 zł  1680 zł  
8. 12.08 – 19.08.2017 1480 zł  1680 zł  
9. 19.08 – 26.08.2016 1480 zł  1680 zł  

 
Drugi i kolejne turnusy w sezonie 2017 są tańsze o 100 zł. 



Cena kursu obejmuje: 
• – szkolenie windsurfingowe, 
• – noclegi w ośrodku szkoły Boards, 
• – wyżywienie (3 posiłki dziennie), 
• – sprzęt windsurfingowy + kamizelka ratunkowa i trapez, 
• – całodobową opiekę wychowawcy, 
• – ubezpieczenie NNW, 
• – dodatkowe atrakcje, 
• – pianka windsurfingowa gratis!!! 

 

Dodatkowe opłaty: 
POŚCIEL: 
Istnieje możliwość wypożyczenia pościeli za dodatkową opłatą 
wynoszącą 20 zł za jeden turnus. Dotyczy wyłącznie pobytu w 
przyczepie campingowej. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Tygodniowe turnusy rozpoczynają się od soboty i kończą w sobotę –  
7 noclegów – liczba miejsc ograniczona!!! 
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 
obozu po zajęciach praktycznych i obiedzie. 


