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Baw się i ucz!
Czas trwania lekcji oraz sprzęt jest idealnie 
dopasowany do potrzeb Twojego dziecka. 

 
Cena: 420 PLN/osoba
Cena: 350 PLN/osoba
Cena: 300 PLN/osoba

Zapewniamy:

Kurs 1:1  (instruktor: kursant)  
Kurs 1:2  (instruktor: 2 kursantów)  
Kurs 1:3  (instruktor: 3 kursantów)  

Szkolenie windsurfi ngowe 
obejmujące 6 zajęć 
z instruktorem (od 45 do 60min.).
Cena kursu obejmuje 
kompletny sprzęt 
windsurfi ngowy 
dostosowany do poziomu 
ucznia oraz piankę, trapez, 
kamizelkę asekuracyjną.

Junior MLODSZY

Cena: 700 PLN/osoba
Cena: 560 PLN/osoba
Cena: 500 PLN/osoba

Zapewniamy:

Kurs 1:1  (instruktor: kursant)  
Kurs 1:2  (instruktor: 2 kursantów)  
Kurs 1:3  (instruktor: 3 kursantów)  

Szkolenie windsurfi ngowe 
obejmujące 10 godzin 
z instruktorem.
Cena kursu obejmuje 
kompletny sprzęt 
windsurfi ngowy 
dostosowany do poziomu 
ucznia oraz piankę, trapez, 
kamizelkę asekuracyjną.

KURSY DLA DZIECI 
Junior STARSZY
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Kurs dla osób zaawansowanych obejmuje 
program od pływania w trapezie 
do elementów silnowiatrowych, takich jak: 

•  pływanie w pełnym ślizgu (w footsrapach)
•  regatowy zwrot na wiatr
•  zwrot z wiatrem w pełnym ślizgu (rufa w ślizgu)
•  start z wody
oraz inne elementy w zależności od stopnia 
zaawansowania kursanta (duck jibe, lay down jibe, jump, 
elementy freestyle’u wypornościowego).

Kurs dla osób początkujących obejmuje: 
•  pływanie wszystkimi kursami względem wiatru
•  zwrot na wiatr
•  zwrot z wiatrem
•  start z plaży
•  początki pływania w trapezie.

cały sezonKURSY OTWARTE „Pływaj kiedy chcesz!”
  Kurs 1:1 (instruktor: kursant) obejmuje 20 h z instruktorem + 20 h samodzielnego pływania.
  Kurs 1:2 (instruktor: 2 kursantów) obejmuje 22 h z instruktorem + 22 h samodzielnego pływania.
  Kurs 1:3 (instruktor: 3 kursantów) obejmuje 24 h z instruktorem + 24 h samodzielnego pływania.

Cena kursu: 1650 PLN

7 dni
  Kurs 1:1 (instruktor: kursant) obejmuje 8 h z instruktorem + 6 h samodzielnego pływania.
  Kurs 1:2 (instruktor: 2 kursantów) obejmuje 12 h z instruktorem + 6 h samodzielnego pływania.
  Kurs 1:3

KURSY TYGODNIOWE – indywidualne (1-3 osoby)
Cena kursu: 720 PLN

7 dni
Kurs obejmuje 28 h z instruktorem w grupie od 4 do 6 osób. 

KURSY TYGODNIOWE – grupowe (4-6 os. w grupie)
Cena kursu: 790 PLN

Istnieje możliwość realizacji tego kursu w dogodnych dla Was terminach, w zależności od pogody, wolnego czasu i samopoczucia.

 (instruktor: 3 kursantów) obejmuje 14 h z instruktorem + 6 h samodzielnego pływania.

PROGRAM KURSÓW WINDSURFINGOWYCH



  Lekcja 1:3 (instruktor: 3 kursantów )  Cena: 40 PLN/osoba

3-4 dni Zapewniamy:

Zapewniamy:
7 dni

LEKCJE INDYWIDUALNE
  Lekcja 1:1 (instruktor: kursant)  Cena: 50 PLN/osoba
  Lekcja 1:2 (instruktor: 2 kursantów )  Cena: 45 PLN/osoba

  Kurs 1:1  (instruktor: kursant)  Cena: 540 PLN/osoba
  Kurs 1:2  (instruktor: 2 kursantów)  Cena: 490 PLN/osoba
  Kurs 1:3  (instruktor: 3 kursantów)  Cena: 470 PLN/osoba Szkolenie windsurfi ngowe obejmujące 6h z instruktorem + 6h 

samodzielnego pływania. Cena kursu obejmuje kompletny 
sprzęt windsurfi ngowy dostosowany do poziomu ucznia oraz 
piankę, trapez, kamizelkę asekuracyjną.

Cena lekcji obejmuje piankę, trapez, kamizelkę asekuracyjną.  

KURSY WEEKENDOWE

Młodzieżowe obozy 
windsurfingowo-tenisowe

7 dni
8-18 lat

Cena obozu: 1650 PLN

Dla miłośników windsurfingu i tenisa ziemnego mamy dobre wiadomości. Wprowadziliśmy do naszej oferty
Młodzieżowe Obozy Windsurfingowo Tenisowe - BayWind 2018. Teraz będzie można łączyć obie pasje razem.
Terminy: Turnus I 23.06 - 30.06 Turnus II 30.06 - 07.07. 
Zapraszamy



Turnus I 23.06 - 30.06
Turnus II 30.06 - 07.07
Turnus III 07.07 - 14.07
Turnus IV 14.07 - 21.07
Turnus V 21.07 - 28.07
Turnus VI 28.07 - 04.08
Turnus VII 04.08 - 11.08
Turnus VIII 11.08 - 18.08
Turnus IX 18.08 - 25.08 

25.08 - 01.09

Cena obozu: 1450 PLN

Program obozu: 

Zapewniamy:

 hcapurg w ewogn firusdniw einelokzS  4 - 6 osobowych w wymiarze 32 h
(4/5 dziennie), prowadzone przez wykwalifi kowaną kadrę instruktorską 
z wieloletnim doświadczeniem oraz samodzielne doskonalenie poznanych 
elementów technicznych na wodzie.

  Zajęcia rekreacyjno - sportowe (strzelanie z łuku i wiatrówki, gry i zabawy 
terenowe, kajaki) oraz elementy survivalu. 

:ezcwanzojark ikzceicyW  
Hel – ze zwiedzaniem Fokarium, Władysławowo ze zwiedzaniem portu.*

 .enjycargetni yzerpmI  
.imadorgan z ewogn firusdniw ytageR  

  W razie niesprzyjających warunków pogodowych, wyjazd do jednego 
z Trójmiejskich kin lub na paintball elektroniczny, park linowy JURATA 
i skimboarding.

* wycieczki są uzależnione od warunków pogodowych

Szkolenie windsurfi ngowe na sprzęcie renomowanych fi rm 
JP Australia, Exocet, Mistral, Simmer, HotSailsMaui, RRD, Dakine.

Zakwaterowanie na terenie szkoły w przyczepach campingowych.

Wyżywienie  czyli śniadania, obiady i kolacje w restauracji na terenie kempingu 
„Ekolaguna”.

Opieka:
1.  Uczestnicy obozu są pod opieką doświadczonej kadry wychowawczej z wykształceniem 

pedagogicznym. Nasi wychowawcy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy 
z młodzieżą.

2.  W trakcie zajęć windsurfingowych zapewniamy asekurację łodzi motorowej.
3.  Zapewniamy ubezpieczenie NW na czas trwania obozu.

1.  Każdy obóz zaczyna się w sobotę kolacją, a kończy w następną sobotę obiadem.
2.  Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przywiezienia i odebrania 

dziecka z obozu.
3.  Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: śpiwór i poduszkę.  
4.  Uczestnicy powinni posiadać ubranie piankowe (istnieje możliwość wypożyczenia  

5.  W przypadku obozu tenisowego uczestnicy muszą posiadać rakietę.
w szkole w cenie 100 zł/turnus).

Uwagi organizacyjne: 

Młodzieżowe obozy 
windsurfingowe

7 dni
8-18 lat

Terminy obozów:

Turnus X



Program półkolonii: 

Zapewniamy:

 hcapurg w ewogn firusdniw einelokzS  4 - 6 osobowych w wymiarze 32 h 
(4/5 dziennie), prowadzone przez wykwalifi kowaną kadrę instruktorską 
z wieloletnim doświadczeniem oraz samodzielne doskonalenie poznanych 
elementów technicznych na wodzie.

  Zajęcia rekreacyjno - sportowe (strzelanie z łuku i wiatrówki, gry i zabawy 
terenowe, kajaki) oraz elementy survivalu. 

:ezcwanzojark ikzceicyW  
Hel – ze zwiedzaniem Fokarium, Władysławowo ze zwiedzaniem portu.*

 .enjycargetni yzerpmI  
.imadorgan z ewogn firusdniw ytageR  

  W razie niesprzyjających warunków pogodowych, wyjazd do jednego 
z Trójmiejskich kin lub na paintball elektroniczny, park linowy JURATA 
i skimboarding.

* wycieczki są uzależnione od warunków pogodowych

Szkolenie windsurfi ngowe na sprzęcie renomowanych fi rm 
JP Australia, Exocet, Mistral, Simmer, HotSailsMaui, RRD, Dakine.

Wyżywienie czyli śniadania, obiady i kolacje w restauracji na terenie kempingu 
„Ekolaguna”.

Opieka:
1. Uczestnicy półkolonii są pod opieką doświadczonej kadry wychowawczej z wykształceniem 

pedagogicznym. Nasi wychowawcy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy 
z młodzieżą.

2.  W trakcie zajęć windsurfingowych zapewniamy asekurację łodzi motorowej.
3.  Zapewniamy ubezpieczenie NW na czas trwania półkolonii.

1.  Każde półkolonie zaczynają się w sobotę kolacją, 
     a kończy w następną sobotę obiadem.
2.  Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do osobistego przywiezienia i odebrania 

dziecka z półkolonii.
3.  Uczestnicy powinni posiadać ubranie piankowe (istnieje możliwość wypożyczenia  

4.  W przypadku obozu tenisowego uczestnicy muszą posiadać rakietę.
w szkole w cenie 100 zł/turnus).

Uwagi organizacyjne: 

Półkolonie 
windsurfingowe

Terminy półkolonii:

cena półkolonii:
 • szkolenie windsurfingowe, całodzienne wyżywienie oraz zajęcia terenowe -  1330 PLN
 • szkolenie winsurfingowe oraz zajcia terenowe - 950 PLN
 • szkolenie winsurfingowe - 720 PLN
 • szkolenie winsurfingowe oraz całodzienne wyżywienie - 1085 PLN

Z NAMI NIE MA NUDY!

7 dni
8-18 lat

Turnus I 23.06 - 30.06
Turnus II 30.06 - 07.07
Turnus III 07.07 - 14.07
Turnus IV 14.07 - 21.07
Turnus V 21.07 - 28.07
Turnus VI 28.07 - 04.08
Turnus VII 04.08 - 11.08
Turnus VIII 11.08 - 18.08
Turnus IX 18.08 - 25.08 

25.08 - 01.09Turnus X



WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW I ROWERÓW WODNYCH

1 godz. 20 PLN
2 godz. 30 PLN
3 godz. 40 PLN
pow. 3 godz. każda następna 5 PLN

Kajaki

1 godz. 30 PLN
2 godz. 50 PLN
3 godz. 60 PLN
pow. 3 godz. każda następna 10 PLN

Rowery wodne

KAJAK LEISNER 530
Jest to lekki i stabilny kajak  2 osobowy. W swojej konstrukcji posiada dwa 
schowki, komorę wodoszczelną, bardzo wygodne siedziska oraz miejsce na 
napoje. Idealny na wycieczki w bezwietrzne i upalne dni.

Rower wodny NECKO 300
To rodzinny rower wodny z załogą 2-4 osobową. Bardzo stabilny i zwrotny 
z wygodnymi profi lowanymi siedzeniami. Dzięki nowoczesnej konstrukcji 
i napędowi pływanie nim nie wymaga dużo siły, jest lekkie i przyjemne. 

WYPOŻYCZALNIA I PRZECHOWALNIA SPRZĘTU

WYPOŻYCZALNIA – pakiety

Sprzęt szkolny
Sprzęt freeride

Deska szkolna
Deska freeride

Pędnik szkolny
Pędnik freeride

Pianka windsurfi ngowa 
Trapez

Wypożyczalnia: 

UWAGA! Przy wypożyczeniu sprzętu na cały tydzień płacisz tylko za 5 dni, a 2 dni otrzymujesz GRATIS!

Wszystkie pakiety można 
dowolnie wykorzystywać 
podczas trwania całego 
sezonu 2018.

Przy przechowywaniu większej ilości sprzętu windsurfi ngowego lub na dłuższy 
okres niż 4 tygodnie, ceny ustalamy indywidualnie z Klientem.

SPRZĘT DOBA TYDZIEŃ MIESIĄC
Komplet 
windsurfi ngowy 
(pędnik + deska)

20 PLN 100 PLN 340 PLN

Cały sezon (od 01 maja do 10 września) 910,00 PLN

Deska 15 PLN 75 PLN 225 PLN

Pędnik 15 PLN 75 PLN 225 PLN

Przechowalnia: 

1)  5h wypożyczenia sprzętu – 1h GRATIS!
2) 10h wypożyczenia sprzętu – 2h GRATIS!
3) 15h wypożyczenia sprzętu – 3h GRATIS!
4) 20h wypożyczenia sprzętu – 4h GRATIS!

UWAGA!
W przypadku bardzo dużego ruchu godziny wypożyczania sprzętu 
należy uzgodniać w recepcji szkoły.

cały sezon

160 PLN/doba
200 PLN/doba

100 PLN/doba
120 PLN/doba

100 PLN/doba
120 PLN/doba

60 PLN/doba
60 PLN/doba

40 PLN/h           
50 PLN/h          

25 PLN/h      
30 PLN/h

25 PLN/h
30 PLN/h

15 PLN/h
15 PLN/h

Program półkolonii: 
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Kemping „Ekolaguna”/Chałupy

 
Baza “BayWind” 

w sezonie tel.: 501 427 554

Informacje i zgłoszenia:
info@baywind.pl
www.baywind.pl

Like us


