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MAJ 1-4.05. Pisz – Wrota Mazur, 16-18.05. Giżycko – Ekomarina
CZERWIEC 26-28.06.Darłowo
LIPIEC 4-6.07. Łeba, 18-20.07. Kołobrzeg, 25-27.07. Ustka 
SIERPIEŃ 15-17.08. Mikołajki, 22-24.08. Malmö
WRZESIEŃ 5-7.09. Giżycko – Stranda, 11-14.09. Bornholm – Nexø
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Patroni mediowi:

Partnerzy:

Sponsorzy:

Herb Łeby

logo podstawowe
warianty loga podstawowego

kolory podstawowe

kolory herbu

warianty
kolorów podstawowych
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ch

ro
n
n
e

wariantloga podstawowego, który dopuszcza
umieszczanie loga na niejednolitym tle

lub tle o innym kolorze niż biały i granatowy

zarys do pieczęci
obrys – 0,5 mm

MAJ 1-4.05. Pisz – Wrota Mazur, 16-18.05. Giżycko – Ekomarina

CZERWIEC 26-28.06.Darłowo

LIPIEC 4-6.07. Łeba, 18-20.07. Kołobrzeg, 25-27.07. Ustka 

SIERPIEŃ 15-17.08. Mikołajki, 22-24.08. Malmö

WRZESIEŃ 5-7.09. Giżycko – Stranda, 11-14.09. Bornholm – Nexø
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ISSA – International Sailing Schools Association 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich
ISSA jest organizacją non-profit, której celem jest:
• integracja środowisk żeglarskich na całym świecie,
• wspieranie i promowanie szkół oraz instytucji uczących żeglarstwa na każdym poziomie doświadczenia, na różnych 

jednostkach pływających, na dowolnych akwenach,
• określanie standardów nauki i szkolenie w zakresie odpowiedzialnego żeglarstwa rekreacyjnego.

ISSA powstała w 1969 roku w Londynie z inicjatywy Les Glenans Sailing Centre z Francji, a pierwszymi jej członkami były 
organizacje: National Sailing Schools Association z Wielkiej Brytanii, Les Glenans z Francji, Polski Związek Żeglarski, Yacht Club de 
Morges ze Szwajcarii, Casa di Vela Caprera z Włoch, Centro Internacional de Navigacion de Arousa z Hiszpanii.
 
Stowarzyszeniem kieruje Rada Administracyjna, w której skład wchodzą członkowie szkół żeglarskich i windsurfingowych z całego 
świata. Prezydentem ISSA jest Hiszpan – Juan Basacoma.

www.issa-schools.org
Od 2012 roku biuro wykonawcze ISSA mieści się w Polsce, w Warszawie.

Rok 2014 oznacza dla Federacji Szkół Żeglarskich ISSA  
i dla naszych szkół realizację kolejnych planów:  

Festiwale żagli. 
Festiwalom żagli ISSA poświęcony jest cały Katalog, więc szkoda miejsca na pisanie o nich tutaj. Warto jednak wspomnieć, że pla-
nujemy kolejne Festiwale żagli również na innych akwenach poza Bałtykiem i Mazurami. W tym roku będziemy organizowali lub 
współorganizowali Festiwale żagli także w Czarnogórze, w Turcji i na Cyprze. Ponadto na początek przyszłego sezonu planujemy 
imprezę na Wyspach Karaibskich.

Wprowadzenie ujednoliconych wzorów patentów. 
W celu dalszej standaryzacji i centralizacji systemów szkoleniowych od początku tego roku wprowadzany jest jednolity wzór 
patentów we wszystkich szkołach ISSA na całym świecie. Nowe wzory patentów ISSA prezentujemy w dalszej części Katalogu.
WYMIANA CERTYFIKATÓW NIE JEST OBOWIĄZKOWA, jednak posiadaczom patentów ISSA Poland, którzy chcieliby wymienić swój 
dokument, oferujemy wymianę w cenie 70 zł/szt. do końca 2014 roku (od początku 2015 r. będzie to standardowy koszt 
wymiany bądź wyrobienia duplikatu patentu w wysokości 100 zł/szt.), a dla uczestników regat podczas naszych Festiwali żagli 
ISSA po atrakcyjnej cenie 35 zł/szt.

Nowe systemy szkoleń dla dzieci. 
W 2013 Zarząd ISSA podjął decyzję o możliwości prowadzenia szkoleń kończących się egzaminem i wydawaniem patentów ISSA 
dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Są to certyfikaty ISSA Junior poświadczające umiejętności pływania na małych jachtach 
otwartopokładowych (mieczowych oraz kilowych) – warto wspomnieć o atrakcyjnym koszcie egzaminu, po którym dzieci mogą 
uzyskać taki certyfikat – to zaledwie: 75 zł brutto.

Nowa formuła kursów instruktorskich. 
Kursy instruktorów ISSA prowadzimy w Polsce i na świecie już od kilku lat. W 2013 roku zostały wypracowane nowe procedury 
i model wyszkolenia instruktorów ISSA, który wdrażamy także w Polsce. Proces szkolenia instruktorów ISSA obejmuje obecnie 
następujące etapy: weryfikacja wiedzy i praktyki, coaching w grupie oparty na podziale ról i analizie skuteczności oraz indywidu-
alnego sposobu przekazywania wiedzy, praktyka u boku doświadczonego instruktora ISSA, egzamin. 

Wsparcie i współorganizacja imprez dla żeglarzy w okresie zimowym. 
Przez kolejne sezony wspieramy oraz uczestniczymy w imprezach narciarskich i snowboardowych organizowanych dla żeglarzy 
m.in. przez szkołę ISSA „4 winds” z Gdyni - „SnowSail”, a także inne inicjatywy i wydarzenia. W nadchodzącym sezonie zimowym 
planujemy nadal wspierać i współpracować z kolejnymi imprezami aktywizującymi środowisko żeglarskie i motorowodniackie 
zimą w Polsce i na świecie.
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Witajcie żeglarze!
Z uwagi na współpracę naszej firmy z Federacją Szkół Żeglarskich ISSA przedstawiamy ofertę na czarter jachtu  
GibSea 472 „Mistral” połączony z  uczestnictwem w serii regat organizowanych w ramach Festiwalu żagli ISSA 2014. 
Każdy rejs rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę w miejscu regat.

Przygotowaliśmy ofertę specjalną dla szkół żeglarskich zrzeszonych w Federacji Szkół Żeglarskich ISSA na czarter jachtu  
GibSea 472:

Termin Start Meta Termin regat

23.06 - 29.06 Darłowo Darłowo 26-28 czerwca

30.06 - 06.07 Łeba Łeba 4-6 lipca

07.07 - 13.07 Łeba Kołobrzeg -

14.07 - 20.07 Kołobrzeg Kołobrzeg 18-20 lipca

21.07 - 27.07 Ustka Ustka 25-26 lipca

Odbiór jachtu w godzinach 14:00 - 16:00 w poniedziałki
Zdanie jachtu w godzinach 10:00 - 12:00 w niedzielę

W sprawie kosztów i szczegółów oferty – zapraszamy do kontaktu:
Bartosz Lisek +48 88 55 77 333, info@speedyacht.pl
Patryk Górski +48 600 363 748, patryk.gorski@issa.com.pl 

Szczegółowe informacje dostępne również na stronie www.festivalofsails.org 
oraz speedyacht.pl.

Oferta ważna jest do 30 kwietnia 2014 r.

DANE TECHNICZNE GibSea 472
Długość: 14,20 m
Szerokość: 4,30 m
Zanurzenie: 2,00 m
Wyporność: 7,90 t 
Ilość kabin: 5
Ilość koji: 10
Ilość WC/łazienek: 2
Zbiornik wody: 800l
Zbiornik paliwa: 250l (Diesel)
Silnik Yanmar: 75 HP
Ster strumieniowy: TAK
Ożaglowanie 109 m.kw.
Grot: pełnolistwowy  
Genua: rolowana

Wyposażenie 
Apteczka, Radio FM, Elektryczna pompa zęzowa, Ręczna pompa zęzowa, 
Ogrzewanie, Pojemna lodówka, Kuchenka gazowa, Piekarnik, Elektryczna winda 
kotwiczna, Rumpel awaryjny, Ławeczka bosmańska, Pokład teakowy, Drabinka 
kąpielowa, Natrysk rufowy, Skrzynka narzędziowa.

Środki ratunkowe
Tratwa z atestem, Pasy ratunkowe, Koło ratunkowe (podkowa), 
Pławka świetlna, Tyczka, EPIRB, Szperacz, Pirotechnika.
Wyposażenie Nawigacyjne
Plotter map z GPS (Raymarine C90), Radio VHF, Autopilot, Echosonda, 
GPS, Kompas, Log, Mapy morskie, Locja.
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Więcej informacji na http://festivalofsails.org
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Pierwszy Festiwal żagli ISSA 2014  
– we Wrotach Mazur (Imionek k. Pisza)
Inauguracja sezonu żeglarskiego na Mazurach
1-4. maja 2014 r.
Gdzież rozpoczynać sezon żeglarski w Polsce i organizować pierwszy tegoroczny Festiwal żagli ISSA? - we Wrotach Mazur!
Zapraszamy żeglarzy, motorowodniaków i wszystkich, którzy kochają sporty wodne, relaks i dobrą zabawę do wspólnego 
pływania i spędzenia tegorocznej majówki na Festiwalu żagli ISSA do pięknego portu i wioski w Imionku k. Pisza. 

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Pierwszy zlot i parada skuterów wodnych we Wrotach 

Mazur, na jez. Roś,
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 

wśród żeglarzy biorących udział w regatach, 
• Regaty o Puchar Wrót Mazur, z możliwością wcześniej-

szego trenowania, opływania trasy – z wyjątkową nagro-
dą losowaną wśród żeglarzy ze zwycięskich trzech załóg: 
weekend w apartamencie we Wrotach Mazur,

• Wykłady i prezentacje prowadzone przez instrukto-
rów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA – „Nawigacja na 
wodach pływowych” – szkoła BlueLog (2.05.), „Zarządzanie 
energią elektryczną na jachcie” – szkoła BlueLog (3.05.), 
a także z podstaw żeglowania dla amatorów,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko...

• Konkursy współorganizowane z Radiem ZET Gold przed 
Festiwalem żagli ISSA we Wrotach Mazur -  zapraszamy 
do słuchania radia, udziału w konkursach i odbioru nagród 
podczas Festiwalu żagli ISSA ,

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego po 
 jeziorze Roś ze skipperem ISSA,

• Przylot wiatrakowca - możliwość lotu turystycznego nad 
portem i jeziorami (do potwierdzenia),

• Pokazy i szkolenia ratownicze,
• Wieczorne spotkania w tawernie, ognisko. 

Wrota Mazur zapraszają na popołudniowo-wieczorne 
 Przeglądy piosenki żeglarskiej Wrót Mazur 2014 (1-3.05.), 
po których w doskonałych nastrojach i po głosowaniu 
na  najlepszego wykonawcę szant każdego z wieczorów, 
 zapraszamy do wspólnej zabawy z muzyką… co najmniej 
taneczną - choćby do białego rana!

DLA DZIECI:
• Plac zabaw ze zjeżdżalnią i tyrolką, kącik zabaw także 

w restauracji, 
• Animacje i zabawy sportowo-żeglarskie na lądzie i na 

wodzie,
• Konkursy i warsztaty nie tylko żeglarskie,
• oraz inne atrakcje...

Fot. Wrota Mazur

Więcej informacji na http://festivalofsails.org
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Festiwal żagli ISSA 2014 w Ekomarinie w Giżycku

16-18. maja 2014 r.
Na drugi Festiwal żagli ISSA zapraszamy do pięknej Ekomariny w Giżycku i regaty na jeziorze Niegocin.

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 

wśród żeglarzy biorących udział w regatach, 
• Wykłady i prezentacje prowadzone przez 

instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA - np. 
nt. nawigacji, locji czy zarządzania energią elektryczną 
na jachcie, a także z podstaw żeglowania dla amatorów 
i wszystkich zainteresowanych,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich,

• Konkursy współorganizowane z Radiem ZET Gold przed 
Festiwalem żagli ISSA w Ekomarinie Giżycko - zapraszamy 
do słuchania radia, udziału w konkursach i odbioru nagród 
podczas Festiwalu żagli ISSA,

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego ze 
skipperem ISSA,

• Pokazy i szkolenia ratownicze,
• Wieczorne spotkania w tawernie portowej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy już w piątkowy wieczór 
z muzyką, którą wraz z dokonałą atmosferą zapewni Tawerna 
„Marina”. 
Sobotni poregatowy wieczór Festiwalu żagli ISSA spędzimy 
przy akompaniamencie koncertu nie tylko szantowego, 
z atrakcjami i niespodziankami szczególnie dla żeglarzy 
biorących udział w regatach ISSA.

DLA DZIECI:
• Animacje, zabawy edukacyjno-sportowo-żeglarskie,
• Konkursy i warsztaty nie tylko żeglarskie,
• oraz inne atrakcje...

Fot. archiwum UM w Giżycku

Więcej informacji na http://festivalofsails.org
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Festiwal żagli ISSA 2014 w Darłowie
Bałtycka uroczysta inauguracja sezonu żeglarskiego

26-28. czerwca 2014
W ostatni weekend czerwca serdecznie zapraszamy do Darłowa, gdzie wspólnie uroczyście rozpoczniemy sezon żeglarski na 
Bałtyku podczas Festiwalu żagli ISSA 2014! 
Imprezie w Porcie Jachtowym Darłowo (Darłowsko Wschodnie – ul. Conrada 27) towarzyszyć będą władze miasta Darłowa, Zarząd 
Portu oraz uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, którzy 27.06. zakończą rok szkolny i galowo wystąpią podczas imprezy.

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Uroczysta Inauguracja Festiwalu Żagli ISSA 2014 

w Darłowie – oprawa: Kompania Reprezentacyjna 
Zespołu Szkół Morskich,

• Prezentacja jachtów na tle zachodzącego słońca 
w przeddzień regat,

• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 
wśród żeglarzy biorących udział w regatach – 27-28.06.,

• Wykłady i prezentacje prowadzone przez 
instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA – np. 
nt. nawigacji, locji czy zarządzania energią elektryczną 
na jachcie, a także z podstaw żeglowania dla amatorów 
i wszystkich zainteresowanych,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko...

• Konkursy współorganizowane z Radiem Koszalin przed 
Festiwalem żagli ISSA w Darłowie – zapraszamy do 
słuchania i udziału w konkursach,

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego po 
morzu ze skipperem ISSA,

• Przylot wiatrakowca – możliwość lotu turystycznego 
nad portem i morzem (do potwierdzenia),

• Konkurencje żeglarskie na lądzie pomiędzy klubami 
żeglarskimi Magola/Darłowo oraz między żeglarzami 
a gośćmi Festiwalu żagli ISSA, chętnymi do wspólnej 
zabawy – do wygrania: żeglarskie nagrody niespodzianki,

• Pokaz sztuk walki Muay Thai, Muay Boran - występ 
Akademii Sportów i Sztuk Walki “Protektor” Kuba Team,

• Morskie pokazy ratownicze,
• Degustacje i możliwość zakupu specjałów kuchni 

regionalnej – m.in. bułki Darłowianki,
• Wieczorne spotkania w tawernie portowej.

Piątkowy wieczór uświetnią koncerty muzyczne - wystąpią: 
- zespół Handszpaki z repertuarem szantowym oraz zespół 
Shakin’ Daddies rockowo na specjalne zaproszenie Urzędu 
Miasta Darłowa,
- zespół szantowy Zespołu Szkół Morskich w Darłowie 
„Niezbędny balast” , który już przygotowuje nowe autorskie 
piosenki żeglarskie wraz z teledyskiem, którego premiera 
odbędzie się właśnie podczas Festiwalu żagli ISSA 2014 
w Darłowie!

W sobotę 28.06. z kolei dla żeglarzy i wszystkich gości 
z piosenką i gawędą żeglarską wystąpi Marek Szurawski 
– jeden z twórców polskiej sceny szantowej, dobrze znany 
z zespołu Stare Dzwony. 

DLA DZIECI:
• Zabawy, konkursy i warsztaty nie tylko żeglarskie,
• Występ młodzieżowego zespołu harcerskiego “Muszelki” 

z koncertem piosenek żeglarskich,
• Inscenizacje i animacje przygotowane przez zespół Mu-

zeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
• Słodkie rarytasy,
• oraz inne atrakcje...

Więcej informacji na http://festivalofsails.org

Fot. T. Keller 

Fot. M. Burduk

Fot. T. Keller 
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Festiwal żagli ISSA w Łebie

4-6. lipca 2014 r.
Początek lipca przywitamy razem w Łebie.
Na żeglarski weekend w łebskim porcie morskim przy ul. T. Kościuszki 1 zaprasza Federacja Szkół Żeglarskich ISSA oraz Urząd 
Miasta i Zarząd Portu w Łebie.

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 

wśród żeglarzy biorących udział w regatach,
• Wykłady i prezentacje prowadzone przez 

instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA – np. nt. 
nawigacji, locji czy zarządzania energią elektyrczną na 
jachcie, a także z podstaw żeglowania,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko...

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego po 
morzu ze skipperem ISSA,

• Pokazy latawców (w zależności od warunków 
pogodowych),

• Przylot wiatrakowca – możliwość lotu turystycznego 
nad portem i morzem (do potwierdzenia),

• Pokaz sztuk walki Muay Thai, Muay Boran – występ 
Akademii Sportów i Sztuk Walki “Protektor” Kuba Team,

• Morskie pokazy ratownicze,
• Degustacje i możliwość zakupu specjałów kuchni 

regionalnej,
• Wieczorne spotkania w tawernie portowej.

Sobotni wieczór z piosenką i gawędą żeglarską uświetni 
koncert „Rejs ku Wyspom Szczęśliwym” w wykonaniu 
jedynego w swoim rodzaju duetu szantowego w składzie: 
Marek Szurawski i Ryszard Muzaj – przyjaciół z zespołu 
Stare Dzwony -  filarów polskiej sceny szantowej.Szanty, pieśni 
kubryku, piosenka żeglarska i opowieści „o ludziach, morzu i 
okrętach” w najlepszym wydaniu.

DLA DZIECI:
• Występ młodzieżowego zespołu harcerskiego “Muszelki” 

z koncertem piosenek żeglarskich,
• Inscenizacje i animacje przygotowane przez zespół 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
• Dmuchańce i zabawy sportowo-żeglarskie na lądzie i na 

wodzie,
• Konkursy i warsztaty nie tylko żeglarskie,
• oraz inne atrakcje...

Więcej informacji na http://festivalofsails.org

Fot. Agnieszka Pałac

Fot. Wiesław Gwizdała
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Festiwal żagli ISSA w Kołobrzegu

18-20. lipca 2014 r.
Ponownie zapraszamy do Kołobrzegu, który gościł już Festiwal żagli ISSA w zeszłym roku. 
Wspólnie z Urzędem Miasta i Zarządem Portu przygotowaliśmy więcej zachęt do udziału w regatach oraz atrakcji zarówno dla 
doświadczoncyh żeglarzy, jak i amatorów oraz wszystkich zainteresowanych gości, także dzieci.

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 

wśród żeglarzy biorących udział w regatach, 
• Wykłady i prezentacje prowadzone przez 

instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA 
– np. nt. nawigacji, locji, przepisów żeglarskich czy 
zarządzania energią elektyrczną na jachcie, a także 
z podstaw żeglowania dla amatorów,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko...

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego 
po morzu ze skipperem ISSA,

• Pokaz sztuk walki Muay Thai, Muay Boran i innych 
- występ klubu LKS Viking Kołobrzeg,

• Morskie pokazy rotownicze,
• Specjały kuchni regionalnej - degustacje z możliwością 

zakupu,
• Wieczorne spotkania w tawernie w Reducie Morast 

(Reduta Bagienna). 

Jako gość specjalny Festiwalu żagli ISSA 2014 w sobotę 
19. lipca wieczorem podczas poregatowego spotkania 
w Reducie Morast wystąpi zespół szantowy EKT Gdynia.

 

DLA DZIECI:
• Zabawy i konkursy nie tylko żeglarskie dla dzieci,
• Warsztaty z nauką podstawowej wiedzy o morzu, 

jachtach i żeglowaniu,
• Inscenizacje i animacje przygotowane przez zespół 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
• Występ młodzieżowego zespołu harcerskiego “Muszelki” 

z koncertem piosenek żeglarskich 
• i inne atrakcje...

Więcej informacji na http://festivalofsails.org

Fot. UM Kołobrzeg

Fot. UM Kołobrzeg



13



14

Festiwal żagli ISSA w Ustce 

25-26. lipca 2014 r.
Zapraszamy do spędzenia kolejnego letniego, żeglarskiego weekendu i wspólnej zabawy, która będzie miała miejsce w usteckim 
porcie oraz na promenadzie miejskiej w Ustce!

DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 

wśród żeglarzy biorących udział w regatach,
• Wykłady i prezentacje prowadzone przez 

instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA - 
np. nt. nawigacji czy zarządzania energią elektyrczną 
na jachcie, a także z podstaw żeglowania,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko...

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego po 
morzu ze skipperem ISSA,

• Pokaz sztuk walki Muay Thai, Muay Boran - występ 
Akademii Sportów i Sztuk Walki “Protektor” Kuba Team,

• Morskie pokazy rotownicze,
• Przylot wiatrakowca – możliwość lotu turystycznego 

nad portem i morzem (do potwierdzenia),
• Specjały kuchni regionalnej,
• Wieczorne spotkania w tawernie... 
 
Dla miłośników szant z koncertem wystąpi zespół Kubryk 
z Ustki,
Gwiazdą wieczoru będzie znany artysta kabaretowy Jerzy 
Kryszak, na którego występ w sobotę 19.07. wieczorem 
na scenie na Promenadzie zaprasza Urząd miasta Ustki.

DLA DZIECI:
• Występ młodzieżowego zespołu harcerskiego 

“Muszelki” z koncertem piosenek żeglarskich,
• Inscenizacje i animacje przygotowane przez zespół 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
• Animacje, zabawy i warsztaty nie tylko żeglarskie dla 

dzieci,
• Zajęcia kajakowe w basenie na plaży po wschodniej 

stronie portu (wschodnie molo),
• i inne atrakcje...

Więcej informacji na http://festivalofsails.org

Fot. UM Ustka
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www.facebook.com/ustkalubieto

www.ustka.pl

kieru
nek
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Certyfikaty żeglarskie ISSA
Certyfikaty ISSA to poświadczenia uprawnień. Na podobnej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji 
międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglarskich w Europie.
Filozofia systemu ISSA to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Szkolenia na pozio-
mach podstawowych są okrojone do niezbędnego minimum. Wymagamy jednak, aby ten podstawowy zakres wiedzy i praktyki 
został opanowany tak, aby posiadacze certyfikatów ISSA mogli samodzielnie prowadzić jachty w bezpieczny sposób. Stawiamy 
nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale nieodzowna i kluczowa – od-
powiedzialność za siebie i innych. 
W systemie ISSA na certyfikatach umieszczone jest imię i nazwisko instruktora oraz nazwa szkoły, co podkreśla odpowiedzialność 
instruktora i szkoły za osobę, której wydawany jest certyfikat po zdanym egzaminie. System ISSA obejmuje praktycznie wszystkie 
poziomy wiedzy żeglarskiej. Trudność zdobywania certyfikatów rośnie wraz ze zwiększaniem się wymaganego zakresu wiedzy 
i biegłości posługiwania się nią w praktyce.

Dążymy do standaryzacji i centralizacji systemów szkoleniowych ISSA, w związku z tym od początku tego roku wprowadzany jest 
jednolity wzór patentów we wszystkich szkołach ISSA na całym świecie. 
Wymiana certyfikatów nie jest obowiązkowa, jednak posiadaczom patentów ISSA Poland, którzy chcieliby wymienić swój 
dokument, oferujemy wymianę w cenie 70 zł/szt. do końca 2014 roku (od początku 2015 r. będzie to standardowy koszt wymiany 
bądź wyrobienia duplikatu patentu w wysokości 100 zł/szt.), a dla uczestników regat podczas Festiwali żagli ISSA w cenie 35 zł/szt.

Nowe certyfikaty ISSA są zgodne z nową polityką globalną organizacji, w której stowarzyszenia lokalne mogą z jednej strony 
lepiej dopasować programy szkoleń na poszczególne certyfikaty do swoich potrzeb, warunków i wymogów, a z drugiej - strony 
mogą sprawniej dbać o poziom wyszkolenia na poszczególnych etapach. Dawne certyfikaty nie tracą ważności. Natomiast nowe 
certyfikaty są bardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o opisywanie uprawnień. Nowe patenty ISSA są częścią nowoczesnego systemu 
szkolenia.

Certyfikaty żeglarskie ISSA:
• Yacht Crew
• Inland Skipper
• Inshore Skipper
• Offshore Skipper
• Master of Yacht
Prowadzimy także kursy, egzaminy I wydajemy certyfikaty dla dzieci I młodziezy do 16 roku życia na jachtach mieczowych śródlą-
dowych oraz kilowych morskich otwartopokładowych. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.issa.com.pl 

Certyfikaty motorowodne ISSA
Jest to inicjatywa naszej Federacji, będąca odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rekreacyjnym uprawianiem sportów mo-
torowodnych. Podobnie, jak ma to miejsce na płaszczyźnie żeglarskiej, tu także nie zamierzamy zajmować się sportem wyczyno-
wym, a jedynie tym co najpowszechniejsze –turystycznym i rekreacyjnym uprawianiem tej dyscypliny.

Dodatkowym impulsem, który spowodował stworzenie naszego systemu certyfikatów motorowodnych jest nieadekwatność 
systemów stopni motorowodnych, które obecnie w Polsce funkcjonują do współczesnych realiów.

Zaproponowane przez Federację Szkół Żeglarskich ISSA rozwiązanie obejmuje trzy stopnie, wyczerpujące w sposób komplet-
ny potrzeby z zakresu wyszkolenia osoby chcącej rekreacyjnie korzystać z jachtów motorowych. Zakres materiału, programy 
nauczania i wymagane staże obejmują plan szkolenia zarówno sterników małych jednostek śródlądowych czy przybrzeżnych 
(ze szczególnym uwzględnieniem coraz to popularniejszych skuterów wodnych), jak i kapitanów dużych jachtów motorowych 
w żegludze pełnomorskiej i oceanicznej.

Szkolenia na poszczególna stopnie są realizowane wyłącznie przez szkoły zrzeszone w ISSA, a poszczególni instruktorzy prowa-
dzący zajęcia posiadają stosowne uprawnienia i są na bieżąco weryfikowani przez system szkoleń instruktorskich oraz cyklicz-
nych unifikacji. Egzaminatorami są trenerzy motorowodni ISSA. Na certyfikatach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku certy-
fikatów żeglarskich ISSA, jest umieszczona nazwa szkoły oraz imię i nazwisko egzaminatora. Taka organizacja systemu certyfikacji 
gwarantuje wysoką jakość oraz odpowiedzialność szkolących i egzaminujących za jakość procesu edukacyjnego.
Certyfikaty ISSA to poświadczenia uprawnień. Na podobnej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji 
międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglarskich w Europie.
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Festiwal żagli ISSA 2014 w Wiosce Żeglarskiej Mikołajki

15-17. sierpnia 2014 r.
W długi weekend sierpniowy Festiwal żagli ISSA zagości w Mikołajkach. Wraz z Wioską Żeglarską Mikołajki oraz Urzędem miasta 
zapraszamy do wspólnej żeglarskiej zabawy podczas Festiwalu żagli ISSA na wodzie i na lądzie - zarówno żeglarzy, jak i turystów 
i mieszkańców – wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w regatach, atrakcjach w porcie, warsztatach odbywających się w tawer-
nie oraz wieczornych koncertach i imprezach.
 
DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych 

wśród żeglarzy biorących udział w regatach, 
• Regaty o Puchar Wioski Żeglarskiej Mikołajki,
• Wykłady i prezentacje prowadzone przez instrukto-

rów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA - np. nt. nawigacji, 
locji czy zarządzania energią elektryczną na jachcie, a 
także z podstaw żeglowania dla początkujących żeglarzy i 
wszystkich zainteresowanych,

• Mini targi z prezentacjami produktów wyposażenia 
jachtów i akcesoriów żeglarskich, ale nie tylko…

• Konkursy współorganizowane z Radiem ZET Gold przed 
Festiwalem żagli ISSA w Mikołajkach - zapraszamy do 
słuchania radia, udziału w konkursach i odbioru nagród 
podczas Festiwalu żagli ISSA,

• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego ze 
skipperem ISSA,

• Pokazy i szkolenia ratownicze,
• Wieczorne spotkania w tawernie w porcie.

Wraz z Wioską Żeglarską Mikołajki zapraszamy do wspólnej 
zabawy przy muzyce szantowej już w czwartkowy wieczór, 
także w piątek w Tawernie Pod Złamanym Pagajem odbędzie 
się koncert szantowy, po którym bawić się będziemy przy 
muzyce granej przez DJa.

W sobotni poregatowy wieczór Festiwalu żagli ISSA dla 
wszystkich gości zagra gość specjalny – zespół EKT Gdynia. 
Zapraszamy!

DLA DZIECI:
• Animacje i zabawy edukacyjne oraz sportowo-żeglarskie,
• Konkursy i warsztaty nie tylko żeglarskie,
• oraz inne atrakcje...

Fot. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki
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Obszar Wielkich Jezior Mazurskich jest bez wątpienia jednym 
z najbardziej fascynujących i urokliwych regionów turystycz-
nych Europy. Dowodem na to była m.in. wspaniale przyjęta 
kampania promocyjna „Mazury Cud Natury”, dzięki której 
w plebiscycie New7Wonders Mazury znalazły się w gronie 14 
najpiękniejszych miejsc na świecie i 5 w Europie. 

Siedem największych miast regionu Wielkich Jezior Mazurskich 
postanowiło kontynuować współpracę i walczyć o dalsze 
zwiększenie popularności tego obszaru. Dlatego w zeszłym se-
zonie narodził się projekt “7 Cudów Mazur”, dumnie reprezento-
wany przez Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Pisz, Ruciane-Nidę, Ryn 
oraz Węgorzewo. Program zbudowano od podstaw, tworząc 
Żeglarskie Grand Prix Mazur. W roku 2014 miasta postanowiły 
zintensyfikować swoje dotychczasowe działania. 

II edycja programu realizowana będzie w oparciu o cykl wyda-
rzeń żeglarsko-sportowych odbywających w regionie Wielkich 
Jezior Mazurskich od czerwca do września 2014 roku. Przy 
okazji eventów, powstaną tam specjalne strefy dla kibiców 
regat. Wydarzeniom towarzyszyć będą pikniki, konkursy oraz 
moc dodatkowych atrakcji, angażujących zarówno osoby ze 
społeczności żeglarskiej, jak i spoza niej. W ramach akcji prze-
prowadzony zostanie konkurs fotograficzny i działania proeko-
logiczne, mające zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia 
jezior. Dużą atrakcję dla wielbicieli sportów wodnych stanowić 
będzie możliwość spotkania gwiazd żeglarstwa. Serdecznie 
zapraszamy! 

Festiwal żagli ISSA 2014 w Malmö (Szwecja)

22-24. sierpnia 2014 r.
22.08. 
• zbiórka i rejestracja załóg w porcie Småbåtshamn (Malmö, Limhamn), 
• wspólne wieczorne wyjście do centrum Malmö i udział w imprezach z okazji zakończenia Malmö Festivalen:  

http://malmofestivalen.se/about/in-english 

23.08. 
• regaty o Puchar ISSA,
• szkolenie i warsztaty żeglarskie, wymiana doświadczeń wśród żeglarzy różnych narodowości biorących udział w regatach, 

minitargi,
• wieczorne spotkanie w tawernie portowej, ogłoszenie wyników regat, wręczenie Pucharu i losowanie dodatkowych 

nagród wśród załóg,

24.08. 
• zakończenie regat.

Fot. archiwum UM z Giżycka



20 Więcej informacji na http://festivalofsails.org

Festiwal żagli ISSA 2014 w Giżycku  
– w porcie Stranda podczas  
VI Mazurskich Targów Sportów Wodnych

5-7. września 2014 r.
DLA ŻEGLARZY, AMATORÓW ŻEGLARSTWA i WSZYSTKICH GOŚCI:
• Regaty o Puchar ISSA oraz losowanie nagród specjalnych wśród żeglarzy biorących udział w regatach, 
• Wykłady i prezentacje prowadzone przez instruktorów Federacji Szkół Żeglarskich ISSA - np. nt. nawigacji, locji czy 

zarządzania energią elektryczną na jachcie, a także z podstaw żeglowania dla amatorów i wszystkich zainteresowanych 
w tawernie Stranda,

• Możliwość wzięcia udziału w słynnych już, przyciągających rzesze wystawców i osób odwiedzających VI Mazurskich Targach 
Sportów Wodnych,

• Prezentacje produktów wyposażenia jachtów Partnerów Festiwalu żagli ISSA – m.in. Dometic, Suzuki, i akcesoriów 
żeglarskich oraz innych sprzętów, np. AGD firmy HB, czy usług,

• Prezentacja dynamicznie rozwijającego się Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
• Konkursy współorganizowane z Radiem ZET Gold jeszcze przed Festiwalem żagli ISSA w porcie Stranda w Giżycku - 

zapraszamy do słuchania radia, udziału w konkursach i odbioru nagród podczas Festiwalu,
• Możliwość odbycia krótkiego rejsu turystycznego ze skipperem ISSA,
• Pokazy i szkolenia ratownicze,
• Wieczorne spotkania w tawernie portowej Stranda, która zaprasza na koncerty zespołów szantowych Czarna Bandera 

(5.09.) oraz Karpienia Band (6.09.). 

Podczas sobotniego wieczoru zapraszamy także na krótką część oficjalną Festiwalu żagli ISSA, w trakcie której zostaną 
ogłoszone wyniki regat, zwycięska załoga otrzyma Puchar, a wśród wszystkich żeglarzy biorących udział w regatach ISSA zostaną 
wylosowane nagrody specjalne. 
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Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to jedno z najważniej-
szych i najciekawszych przedsięwzięć z zakresu turystyki, 
realizowanych w Polsce, w ostatnich latach. Za sprawą tego 
projektu Pomorze Zachodnie zyskało miano najdynamiczniej 
rozwijającego się regionu żeglarskiego w Polsce. 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski połączył sieć nowych i zmo-
dernizowanych marin na Odrze, na Zalewie Szczecińskim oraz 
na zachodniopomorskim wybrzeżu Bałtyku. Szlak, wiodący od 
Gryfina przez Szczecin, Świnoujście aż po Darłowo wraz z od-
nogami liczy sobie około 380 km. Dziś żeglarski region Pomorza 
Zachodniego skupia ponad 30 portów i przystani jachtowych. 
Łącznie dzięki realizacji projektu powstało już ponad tysiąc 
nowych miejsc postojowych.

Co ważne, odległości między portami nie przekraczają kilku 
godzin żeglugi. Pozwala to na bezpieczną turystykę wodną i 
żeglowanie, również mniej doświadczonym pasjonatom tego 
sportu z całymi rodzinami. Zachodniopomorski Szlak Żeglar-
ski kusi wyjątkowo bogatą ofertą skierowaną do żeglarzy. I 
tak choćby, w ramach programu lojalnościowego stali klienci 
otrzymają np. karty zniżkowe na szereg różnego rodzaju usług. 
Gwarancją jakości tutejszych przystani będzie natomiast pro-
gram certyfikacji marin.
Wśród całej gamy interesujących wydarzeń na Zachodniopo-
morskim Szlaku Żeglarskim na czoło wysuwają się w tym roku 
drugie morskie regaty - Bakista Cup (29.06.-05.07), jubileuszowe 
50. Etapowe Regaty Turystyczne (19.07-27.07) oraz Festiwal 
żagli ISSA – edycje nadmorskie (26.06-26.07).

Festiwal żagli ISSA 2014 w Nexø (Bornholm) 

11-14. września 2014 r.
11.09.
• zbiórka i rejestracja załóg w porcie w Kołobrzegu, wieczorne spotkanie w tawernie,

12.09.
• wspólne poranne wypłynięcie do Nexø

13.09.
• regaty o Puchar ISSA na trasie: Nexø – Sveneke (lub Christianso) – Nexø
• wieczorne spotkanie z ogłoszeniem wyników regat i wręczeniem pucharu oraz losowaniem nagród dodatkowych,
• szkolenie i warsztaty żeglarskie, wymiana doświadczeń wśród żeglarzy różnych narodowości biorących udział w regatach.
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Akademia Jachtingu – SOLIDNA SZKOŁA ŻEGLARSTWA 
ul. Tatrzańska 25/4
81-328 Gdynia
tel.: 507 455 798
e-mail: info@akademia-jachtingu.pl
www.akademia-jachtingu.pl

Miejsca kursów: Morze Bałtyckie, Adriatyk, Wyspy Kanaryjskie
Działalność dodatkowa: czartery jachtów - Bałtyk, Chorwacja, 
Wyspy Kanaryjskie.

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY W KOŁOBRZEGU
ul. Mazowiecka 15-16
78-00 Kołobrzeg
e-mail: mosk@am.szczecin.pl
tel. 094-71-35-100
fax: 094-71-35-100
www.mosk.am.szczecin.pl

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu ( MOSK )jest jednost-
ką organizacyjną Akademii Morskiej w Szczecinie (działa od 
dnia 01.04.2012)
Działalnością ośrodka jest prowadzenie szkoleń i kursów kwa-
lifikacyjnych i specjalistycznych związanych z pracą na morzu 
oraz szkolenia związane z  żeglarstwem, sportami motorowod-
nymi, turystyką.

Akademia Żeglarstwa TALAR JACHTING
ul. Skrzetuskiego 68
54-515 Wrocław
tel.: +48 606 715 125, +48 58 691 61 10 
e-mail: info@talar-sisters.pl, info@talar-jachting.pl
www.talar-sisters.pl, www.talar-jachting.pl
skype: gosiatalar

Nasze główne akweny organizowanych szkoleń i czarterów 
to basem Morza Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy 
Karaibskie, Bałtyk, Morze Północne, Seszele, Malediwy i inne. 
Zapraszamy do wspólnego żeglowania!

Anemo 
Robert Skibiński
tel.: +48 606 506 406
e-mail: info@anemo.pl
www.NurkowaniePodZaglami.pl
Bogucin Mały 9, 32-300 Olkusz

Nurkowanie pod Żaglami to połączenie dwóch pasji: nurkowa-
nia i żeglowania, a wszystko pod czujnym okiem instruktorów 
ISSA i PADI. Prowadzimy rejsy żeglarsko-nurkowe: szkoleniowe 
i turystyczne na całym Świecie. Nasza specjalizacja to: Grecja, 
Włochy, Chorwacja, Malta, Karaiby, Seszele.

BDP-AL YACHTING SP. Z O.O.
ul. Wolności 68
41-800 Zabrze
tel.: +48 32 750 54 90
fax: +48 32 750 54 92
e-mail: biuro@twojezagle.pl
www.twojezagle.pl

Czartery jachtów żaglowych i motorowych, rejsy wypoczynkowe, 
szkolenia żeglarskie i motorowodne, szkolenia z nawigacji elek-
tronicznej, imprezy integracyjne dla firm, sklep internetowy.

Bosfor Sp. z o.o.
Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 523
ul. Fedrusa 12
60-195 Poznań
tel. +48 61 625 75 75, 509 590 366 
www.bosforrejsy.pl

Prowadzimy szkolenia podczas rejsów w Chorwacji, Grecji 
i Malcie.
Pływamy na własnych jachtach. Nigdy nie odwołujemy rejsów.

Akredytowane szkoły ISSA w Polsce
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DF100A DF115A DF140A DF250AP DF300APDF60AVDF20ADF15ADF6DF2.5

Informacja o dealerach: www.marine.suzuki.pl

DF200 do DF300 AP:
dalej, szybciej, ekonomiczniej

DF2.5 do DF40: dużo mocy
do napędu pontonów i małych łódek

DF50AV i DF60AV: High Energy 
o zwiększonej sile ciągu

DF4 do DF9.9: precyzyjne sterowanie 
i doskonałe manewrowanie

Suzuki oferuje szeroką gamę silników zaburtowych do celów wypoczynkowych, 
sportowych i komercyjnych. W naszej ofercie są silniki, które będą pasowały 
do wszystkich zastosowań, począwszy od lekkiego, przenośnego DF2.5 
aż do potężnego DF300AP V6. Wszystkie jednostki zostały zaprojektowane tak, 
aby zapewniać moc, osiągi, niskie zużycie paliwa i niezawodność.
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CHARTER.PL 
43-300 Bielsko-Biała; ul. Piłsudskiego 42/2
e-mail: info@charter.pl
www.charter.pl, www.charter.edu.pl
tel.: (+48 33) 497 10 57
fax: (+48 33) 497 10 57

Szkolenia: Bielsko-Biała, Kraków, Rzeszów, Bydgoszcz, Gdynia, 
Jastarnia, Adriatyk, Morze Północne.

Zakres szkoleń: wszystkie stopnie ISSA oraz innych organizacji, 
szkolenia specjalistyczne: SRC, LRC, DIESEL na jachcie, ITR, STCW, 
ARPA, ECDIS.

2xm - Szkoła Motorowodna
ul. Adama Mickiewicza 29C/4
44-120 Pyskowice
www.szkola-motorowodna.pl , www.szkola-zeglarska.pl

Działamy na akwenie: Dzierżno Małe koło Gliwic/Pyskowic. Pla-
nujemy organizację kursów żeglarskich na WJM.

Dom Żeglarski Mila Sp. z o.o. 
ul. Przestrzenna 3 
70-800 Szczecin
tel: +48 91 30 70 500 
e-mail: biuro@mila.szczecin.pl 
www.mila.szczecin.pl

Bogata oferta kursów żeglarskich, motorowodnych oraz UKF 
zakończonych egzaminami oraz czarterowa jachtów na Mazu-
rach, Bałtyku, Chorwacji i w Szczecinie. 

Biuro Podróży Turystyki i Rekreacji FERAJNA
ul. Przemysłowa 23A
61-579 Poznań
tel:  +48 601 768 719
fax. + 48 61 835 37 50
e-mail: biuro@ferajna.pl
www.ferajna.pl
 
Czartery jachtów - cały świat.
Chorwacja, Czarnogóra, Hiszpania, Grecja, Sardynia, Sycylia, 
Karaiby - rejsy i szkolenia żeglarskie na wszystkie stopnie ISSA.
Jezioro Bytyń Wielki koło Wałcza - obozy stacjonarne - szkole-
nie dzieci i młodzieży.
Wielkie Jeziora Mazurskie - obozy wędrowne dla dzieci i mło-
dzieży, rejsy i szkolenia dla dorosłych.
Poznań, Piła, Trzcianka, Wałcz - szkolenia motorowodne i SRC.

Szkoła Żeglarstwa GERTIS
11-500 Giżycko, Świdry 11
tel.: (87) 428 14 41
e-mail: biuro@gertis.pl
www.gertis.pl

Szkolenia dla dorosłych. 
Działamy na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Głównie okolice 
Giżycka. 
www.obozy-zeglarskie.pl

MARINGO.pl
MORSKIErejsy.pl
51-116 WROCŁAW 
ul. Zaułek Rogoziński 8A +48
Seba SZABLOWSKI gsm +48 602 675 692 
Miłosz GIBAŁKA gsm +48 790 030 176 
klub@morskierejsy.pl 
biuro@maringo.pl 
SKYPE:sebastiannafali 

Szkolenia prowadzimy w : Wrocław, Dolny Śląsk, Chorwacja, 
Grecja, Wyspy Kanaryjskie i Zielonego Przylądka, Norwegia, 
Anglia.
Dodatkowo zajmujemy się: Chartery jachtów na Mazurach, 
Bałtyku, Morzu Śródziemnym, rejsy i wyprawy dalekomorskie 
po wodach zimnych pływowych i ciepłych tropikalnych.

Akredytowane szkoły ISSA w Polsce
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czego szukasz? czarter Bałtyk, jacht Mazury, szkolenia ISSA
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MAGOLA SZKOŁA ŻEGLARSTWA
tel. 791-002-691
e-mail: magola123@op.pl
www.magola.entro.pl

Morze Bałtyckie - Ustka, Jarosławiec, Darłowo, Słupsk
Jez. Wicko
Gmina Postomino

Szkolenia żeglarskie ISSA (Inland Skipper oraz Inshore Skipper), 
kursy manewrowe na jachtach śródlądowych i morskich), 
szkolenia motorowodne ISSA, warsztaty nawigacyjne 
(nawigacja klasyczna i obsługa sprzętu nawigacyjnego), 
abc żeglarstwa dla dzieci i młodzieży (pakiety kilkugodzinne)
Wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki,wiosłówki, jachty)
Rejsy pod żaglami po jez. Wicko
Działalność dodatkowa - zajęcia wojskowe (surviwal)

Master Yachting Polska
ul. Frascati 1/28
00-492 Warszawa
tel. +48 22 628 40 04
tel. +48 601 36 05 36
e-mail: info@masteryachting.p
www.masteryachting.pl
 
Prowadzimy rejsy żeglarskie na Adriatyku, Morzu Śródziemnym 
i Bałtyku.

MK Sailing
tel  504 199 272
tel. 690 650 657
Gniezno 
e-mail: mk@mksailing.pl

Prowadzimy szkolenia żeglarskie w systemie ISSA i czartery 
jachtów. 
Organizujemy eventy morskie. Akweny: Bałtyk, Adriatyk, Morze 
Północne, Kanary, Karaiby, Seszele.

 

Szkoła Żeglarstwa SKIPPER Witold Gizler
ul. Wielkokacka 16/77
81 611 Gdynia, 
tel/fax 58 624 09 66
gsm: +48 602 37 98 59
e-mail: skipper@home.pl
www.skipper.gdynia.pl

Prowadzimy szkolenia żeglarskie w systemie ISSA i motoro-
wodne.
Akweny: jeziora Mazurskie, Pętla Żuławska, Szlak Zachodnio-
Pomorski, Morze Bałtyckie, Północne i Śródziemne.

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa “STANICA” w Między-
rzecu Podlaskim
ul. Zahajkowska 44C
21-560 Międzyrzec Podlaski 
tel: 602 41 42 42, 660 94 33 38
e-mail: zagle@miedzyrzec.pl
 www.zagle.miedzyrzec.pl

Akweny: Międzyrzec Podlaski, Mazury, Morze Bałtyckie, Słowenia, 
Chorwacja, Grecja.
Baza stanicy: domki letniskowe, caravaning.

Akredytowane szkoły ISSA w Polsce
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Teraz 
żegluje się tutaj!



30

SAILING

B

B B
SAILING

B
B

SAILING

SAILING

B
SAILING SAILING

TB Sailing Ltd.
5 London Road, SW17 9JR London
United Kingdom
tel: +48 608 762 107
e-mail: tbsailing@tbsailing.pl
 
Akwen: Cały świat.

WANTA ADVENTURE SCHOOL
Warszawa/Zegrze Południowe ul. Warszawska
tel: + 48 66 44 90 905
e-mail: wanta_biuro@vp.pl , kursyzeglarskie@onet.pl 
www: kursyzeglarskie.com

Baza szkoleniowa – Warszawa/Jezioro Zegrzyńskie.

Akweny: Morze Bałtyckie. Morze Adriatyckie –Słowenia, Chor-
wacja, Włochy. Morze Śródziemne –Sycylia, Turcja, Hiszpania. 
Morze Egejskie – Grecja, Turcja.

Akredytowane szkoły ISSA w Polsce

Federacja Szkół Żeglarskich ISSA

Kontakt:
ul. Frascati 1/ 28
00-492 Warszawa

email: info@issa.com.pl 
tel. 22/ 245 49 78
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Federacja Szkół Żeglarskich ISSA
Kontakt:
ul. Frascati 1/ 28
00-492 Warszawa
tel. 22/ 245 49 78
email: info@issa.com.pl 
www.issa.com.pl 
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