
Chorwacja, 19-27.05.2023

Sailing Bootcamp 2023



Cześć!

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami niecodziennego wydarzenia –

Sailing Bootcamp 2023 – rejsu żeglarskiego po wodach Chorwacji połączonego z wymianą 

doświadczeń i działaniami rozwojowymi. Podczas wydarzenia spotkamy ze sobą dwa 

środowiska – coachów i trenerów biznesu oraz… przedsiębiorców.

Żeglarstwo to piękna przygoda, którą postaram się przybliżyć wszystkim uczestnikom naszej 

wyprawy. We współtworzonym przeze mnie Stowarzyszeniu ITCorner, zrzeszającym 

przedsiębiorców bliskiej mi branży IT, zorganizowaliśmy już 10 edycji podobnych rejsów i po 

każdym z nich konstatacja jest ta sama: "Dokąd płyniemy za rok?". Dlaczego tak się dzieje? 

Rejs to okazja do odpoczynku, poznawania nowych miejsc, zacieśniania relacji, 

doświadczenia innej perspektywy życia, ale także… intensywnego rozwoju.

Wody Chorwacji, na które się wybieramy, są wyjątkowo pięknym akwenem, ze świetną 

infrastrukturą i mnóstwem walorów turystycznych. Łącząc przygodę żeglarską z 

przemyślanym programem rozwojowym, wrócimy do Polski bogatsi o nowe doświadczenia, 

przyjaźnie, wiedzę i umiejętności. Zderzenie świata coachingu i przedsiębiorczości, ludzi z 

różnych środowisk, miast i profesji, gwarantuje nam przepływ energii, inspiracji i pomysłów, 

które z pewnością będziemy mogli w przyszłości wykorzystać. 

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca, trener i coach biznesu, jachtowy sternik morski
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Rozwój, przygoda, 

odpoczynek, coaching, 

przedsiębiorczość, 

warsztaty, żeglarstwo, 

wymiana doświadczeń
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Na morzu człowiek bardzo wiele się uczy. 

Tam łatwiej klarują się nawet trudne sprawy i 

same wracają do właściwych proporcji.

PRZEBIEG WYDARZENIA:

W zależności od warunków pogodowych, planujemy żeglować 

3-7 godzin dziennie, pokonując w tym czasie dystans 15-50 Mm

Popołudnia i wieczory przeznaczymy na spotkania, rozmowy, 

odpoczynek i zwiedzanie lokalnych atrakcji

W trakcie rejsu będziemy realizować rozmaite działania rozwojowe –

coaching, warsztaty i mini-szkolenia, w których prowadzenie 

zaangażujemy wszystkich uczestników

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA / ZAKOŃCZENIA - Chorwacja, Zadar / Rogoznica

TERMIN REJSU – 19-27.05.2023 

RAMOWY HARMONOAGRAM  REJSU:

Piątek, 19 maja – przejazd / przelot do Chorwacji (Zadar), 

kolacja powitalna, integracja uczestników

Sobota, 20 maja - śniadanie, zwiedzanie miasta, przejazd do Rogoznicy, 

zakupy, zakwaterowanie na jachcie

Każdego dnia 21-26 maja – szkolenia żeglarskie, żeglowanie, działania 

rozwojowe, zwiedzanie, posiłki, czas wolny, odpoczynek

Piątek, 26 maja – powrót do Rogoznicy, zwiedzanie, kolacja pożegnalna

Sobota, 27 maja – porządki, wykwaterowanie z jachtu,

przejazd / przelot z Chorwacji do Polski

UCZESTNICY - 12 osób - przedsiębiorcy, coachowie i trenerzy biznesu 

Plan rejsu
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Szybenik - przepiękne, zabytkowe miasto, które w 1895 roku - jako 

pierwsze na świcie - uruchomiło uliczne oświetlenie elektryczne

MIEJSCA NA NASZEJ TRASIE:

CZEGO DOŚWIADCZYMY PODCZAS REJSU:

Odwiedzimy liczne przybrzeżne chorwackie miasteczka, by podziwiać 

ich atrakcje turystyczne – uliczki, twierdze, kościoły, zabytki historyczne

Poznamy koloryt lokalnej kuchni, gotując samodzielnie na jachcie 

i spotykając się na kolacjach w restauracjach odwiedzanych portów

Zasmakujemy kąpieli wodnych i słonecznych, będziemy podziwiać 

piękno adriatyckiego krajobrazu

Wymienimy się rozmaitymi doświadczenia, będziemy uczyć się 

żeglarstwa, pracować w zespole i odbywać długie spacery

W zależności od pogody i kierunku wiatru, odwiedzimy kilka wysp 

niezwykle malowniczego rejonu środkowej Chorwacji – Kornati, Vrgada, 

Paśman, Murter.

PO JAKIM AKWENIE BĘDZIEMY SIĘ PORUSZAĆ?

Będziemy żeglować po najbardziej atrakcyjnym 

akwenie Chorwacji, zwiedzając liczne wyspy 

i miasteczka przepięknego regionu Dalmacji

Trasa rejsu
z

Vodice – miejscowość, w której osadnictwo istniało już w epoce żelaza, a 

w starożytności funkcjonowała w nim rzymska osada Arausa

Vrgada – niewielka osada na wysepce o tej samej nazwie, pokrytej lasem 

sosnowym i licznymi zatoczkami, umożliwiającymi spędzenie nocy „na wodzie”  

Kornati – archipelag 147 wysp, częściowo należących do Parku Narodowego 

Kornati, stworzonego w celu ochrony środowiska wodnego i żyjących w nim 

organizmów, a także zahamowania osadnictwa i zabudowy

Primosten – unikalne miasteczko założone na wyspie, podczas tureckiej 

inwazji w 1542 roku chronione przez mury, wieże i most zwodzony

Zadar - miasto nazywane "chorwackim Rzymem”, z cudownymi 

zachodami słońca i organami napędzanymi przez fale morskie

Rogoznica - wieś na niewielkiej wyspie Kopara odległej o 200 m od 

stałego lądu i połączony z nim groblą
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Miejsca
z

Odwiedzimy wiele chorwackich miasteczek, 

które swym urokiem i historią zasłużyły na 

miano najpiękniejszych miejsc Europy. 

Wspólne wycieczki, spacery i trekking – to 

może być niepowatarzalne doświadczenie!
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Mapa rejsu
z

https://www.scribblemaps.com
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WYPOSAŻENIE JACHTU:

Kuchnia - zlew, piekarnik, kuchenka gazowa, naczynia, lodówka 

elektryczna

Udogodnienia – łazienki/wc (4 szt.), ciepła woda, pościel, ogrzewanie, 

łódź z silnikiem zaburtowym

Elektronika - WIFI, ładowarka, radioodtwarzacz CD, generator prądu, 

panele fotowoltaiczne

Nawigacyjne - anemometr, ploter GPS, radiostacja UKF, ster 

strumieniowy, mapy morskie, głębokościomierz, autopilot, 

prędkościomierz, kompas

Będziemy poruszać się i spać na 6-kabinowym jachcie jednomasztowym 

typu Dufour ATOLL 6 o długości 49 stop (14,95 m). 

JAKIM JACHTEM BĘDZIEMY ŻEGLOWAĆ?

Nasz jacht jest nowoczesną jednostką 

przystosowaną do bezpiecznej żeglugi morskiej. 

Każdy z uczestników rejsu będzie zaokrętowany 

w dwuosobowej kajucie. 

Nasz jacht
z

http://www.yachtguru.pl/dufour-atoll-6-the-big-one-two.html
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Mini-warsztaty / szkolenia

Sesje coachingowe 1:1

Sesje zespołowe „action learning”

Sesje zespołowe „peer consulting”

Sesje zespołowe „open table”

… wszelkie inne pomysły bardzo mile widziane!

JAKIE FORMY ROZWOJOWE MOŻEMY PRZEPROWADZIĆ PODCZAS REJSU?

JAKIE TEMATY MOŻEMY WSPÓLNIE PORUSZYĆ?

„Nawigacja” a planowanie strategiczne

„Człowiek za burtą” a samoorganizacja zespołu

„Znaczy kapitan…” a rola lidera w organizacji

„Podejście do kei” a współpraca w zespole

„Manewry jachtowe” a komunikacja w zespole

„Załoga na jachcie” a dynamika i dysfunkcje pracy zespołowej

„Zwrot przez rufę” a zarządzanie zmianą w organizacji

… i wiele, wiele innych, wszak żeglarstwo jest bardzo wdzięczna materią 

do snucia wielu menedżerskich i rozwojowych analogii ;-).

Podczas rejsu połączymy świat przedsiębiorców, menedżerów i 

„rozwojowców”. Stworzymy „superumysł” - będziemy wymieniać się 

doświadczeniami i brać udział w kilku ciekawych aktywnościach 

rozwojowych, które postaramy się „osadzić” w realiach żeglarskich.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ NAD NASZYM ROZWOJEM?

Executive teams – jak zarządzać w zespołach, 

które decydują o sukcesie organizacji? –

wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

Program 

rozwojowy 

z

Zabierz ze sobą JEDNĄ książkę, którą pożyczysz innym członkom załogi

Przygotuj JEDEN mini-warsztat / inspirację (na ok. 1h pracy / dyskusji)

Podziel się JEDNYM problemem, który pomożemy Ci rozwiązać

Przyjedź na rejs z otwartą głową i opowiedz jakąś ciekawą historię

Bądź gotowy do dyskusji o niecodziennych wyzwaniach menedżerskich

JAK MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ROZWOJU INNYCH PODCZAS REJSU?
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Dlaczego warto?

Udział w warsztatach Sailing Bootcamp to 

okazja do wymiany doświadczeń, 

poszerzenia perspektywy, budowania 

relacji, odpoczynku i rozwoju umiejętności 

żeglarskich. 
3 Staniesz się członkiem interdyscyplinarnego zespołu

4 Wymienisz się wiedzą i posłuchasz prawdziwych historii żeglarskich

5 Zbudujesz nowe relacje i doświadczysz prawdziwej współpracy

2 Poznasz podstawy żeglowania na jachcie morskim

Rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie1
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DOŚWIADCZENIE I  KWALIFIKACJE ŻEGLARSKIE

•  Management 3.0

•  Founder's Dilemmas

•  SCRUM

•  KANBAN

•  Cynefin Framework

•  Coaching

•  NVC / Feedback

ULUBIONE NARZĘDZIA

•  Podejście agile

•  Zarządzanie strategiczne

•  Kultura organizacyjna

•  Strategia brandu

•  Inspirowanie do rozwoju

•  Zarządzanie projektami

•  Turkusowe organizacje

GŁÓWNE 

SPECJALIZACJE

Wyznawca podejścia "together is better" z misją jednoczenia ludzi chcących tworzyć

WARTOŚĆ. Za działania na rzecz rozwoju współpracy wrocławskich firm branży nowych 

technologii wyróżniony przez Prezydenta Wrocławia nagrodą „Kreatywny Wrocławia 2019”.

Na co dzień odpowiedzialny za strategię rozwoju firm branży IT oraz prowadzenie kluczowych 

dla nich projektów, m.in. współzałożyciel i prezes zarządu firmy programistycznej Cohesiva IT 

Special Forces, pracowni rekrutacyjnej Recruitiva, agencji doradczej LEANSPIN i innowacyjnej 

platformy edukacji muzycznej online you.band.

Z pasji – coach i trener biznesu, mentor w projektach startupowych, praktyk nowoczesnych

metod zarządzania i muzyczny multiinstrumentalista. Entuzjasta metodyk zwinnych i tworzenia

kultury organizacyjnej wspierającej wykorzystanie energii i talentów pracowników firm.

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca w branży IT, executive manager, 

pomysłodawca i animator wrocławskiego klastra firm 

informatycznych ITCorner.

50%
strategia

40%
taktyka

10%
operacje

ROZWÓJ AKTYWATOR STRATEG

ARANŻER PRZYSZŁOŚĆ

Jachtowy sternik morski, żeglarz i uczestnik rejsów w Polsce i Europie

KILKA SŁOW O MNIE



Do zobaczenia!

www.leanspin.pl+ 48 695 950 745przemyslaw.skrzek@leanspin.pl
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