
Grecja, 22.09-01.10.2023

Sailing Bootcamp 2023



Cześć!

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami niecodziennego wydarzenia –

Sailing Bootcamp 2023 – rejsu żeglarskiego po wodach Grecji 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 greckich Cyklad, na które się wybieramy, są wyjątkowo pięknym akwenem, ze dobrą 

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 - Grecja, Ateny / Cyklady

TERMIN REJSU – 22.09-01.10.2023 

RAMOWY HARMONOAGRAM  REJSU:

Piątek, 22 września – przelot do Grecji (Ateny), zakwaterowanie w 

hotelu,  odpoczynek

Sobota, 23 września - śniadanie, szkolenie wstępne, przejazd do mariny, 

zakupy, zakwaterowanie na jachcie, kolacja powitalna

Każdego dnia 24-29 września – szkolenia żeglarskie, żeglowanie, 

działania rozwojowe, zwiedzanie, posiłki, czas wolny, odpoczynek

Sobota, 30 września – powrót do Aten, porządki, wykwaterowanie z 

jachtu, zwiedzanie, kolacja pożegnalna

Niedziela, 1 października - przelot z Grecji do Polski (możliwość 

pozostania w Atenach do 2 października)

UCZESTNICY - 11 osób - przedsiębiorcy, coachowie i trenerzy biznesu 

Plan rejsu
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Miejsca
z

Odwiedzimy wiele greckich wysp i miasteczek, 

które swym urokiem i historią zasłużyły na 

miano najpiękniejszych miejsc Europy. Wspólne 

degustacje, wycieczki, spacery i trekking – to 

może być niepowtarzalne doświadczenie!
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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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Klapki, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy

Rękawiczki żeglarskie 

Czołówka (lampka)

Ubrania do przebrania się na lądzie

Lekkie buty turystyczne

Buty ochronne na jeżowce

Aparat, kamera, powerbank

Zestaw do snorkellingu - maska z rurką, ew. płetwy

CO JESZCZE MOŻE SIĘ PRZYDAĆ PODCZAS REJSU?

CO TRZEBA KONIECZNIE ZABRAĆ ZE SOBĄ?

Nieprzemakalna kurtka / sztormiak

Obuwie sportowe do poruszania się na jachcie 

Okulary przeciwsłoneczne i ochrona głowy od słońca

Polar, sweter lub softshell

Czapka, chusta / szalik

Sandały i inne lekkie obuwie

Spodnie / spodenki / sukienki

T-shirty, bluzy z krótkim / długim rękawem

Kosmetyczka, ręcznik, krem z filtrem UV

Aktualny dowód osobisty / paszport i karta EKUZ

O tej porze roku na greckich Cykladach panują temperatury powietrza 

20-28 °C (min. 15 °C). Możliwe jest wystąpienie przelotnych opadów. 

Temperatura wody w morzu wynosi około 20-23 °C.

WARUNKI POGODOWE

Przed rejsem zorganizujemy spotkanie online, 

podczas którego omówimy szczegóły 

organizacyjne, podzielimy się rolami, zadaniami 

i sprzętem, który warto zabrać ze sobą 

Przygotowanie 

do rejsu

z

Gitara i inne instrumenty, śpiewniki

Głośnik Bluetooth

Przewodniki turystyczne

Deska SUP

Gry planszowe i towarzyskie

Książki i inne inspiracje

CO MOŻEMY ZABRAĆ WSPÓLNIE?
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JAKIE KOSZTY DODATKOWE MOGĘ PONIEŚĆ?

CO KONKRETNIE OBEJMUJE BUDŻET REJSU?

Koszt udziału w rejsie to 1090 Euro.

Obejmuje m.in. czarter jachtu, opłaty portowe, 2 noclegi w Atenach przed 

rejsem i wyżywienie na jachcie.

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W REJSIE?

Liczymy na współpracę w przygotowaniu 

merytorycznym rejsu, dobry humor, otwartość 

i aktywny udział w naszej wspólnej przygodzie!

Warunki 

uczestnictwa

z

2 noclegi w Atenach (do 50 Euro / osoba)

Wynajęcie jachtu

Sprzątanie jachtu

Lokalny podatek turystyczny

Kaucję i ubezpieczenie kaucji

Koszty organizacji rejsu

Koszt programu rozwojowego

Koszt udziału skipperów

Opłaty za postój w marinach

Paliwo, gaz, wodę, prąd na jachcie

Wyżywienie na jachcie, wspólne zakupy

Wydatki własne - kolacje na lądzie, pamiątki, wstępy do muzeum

Ubezpieczenie turystyczne (wg uznania)

Ewentualny testy COVID-19 (zależnie od sytuacji epidemiologicznej)

POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA

Rejs jest samodzielnym wyjazdem prywatnym uczestników 

z elementami szkoleniowo-coachingowymi

Uczestnicy będą pod opieka 2ch skipperów dysponujących 

wymaganymi uprawnieniami żeglarskimi i radiowymi

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za część kosztów 

uczestnictwa

Dojazd / przelot do Aten we własnym zakresie

(koszt ok. 100-150 Euro / osoba)
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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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z

Będziemy zaszczyceni Twoją obecnością, 

podzieleniem się z nami swoja wiedzą, 

doświadczeniem, pasją i… poczuciem humoru!

Organizatorzy rejsu

„Dla mnie to był czas zatrzymania się, powrotu do siebie i spojrzenia na to, co dla 

mnie ważne w życiu. To było, paradoksalnie, zejście na ziemię i dotknięcie istoty 

rzeczy. Takie wyjście na morze przywraca koncentrację na tym, co ważne. Dziękuję, 

że byliście moimi zwierciadłami, w których mogłem odnaleźć kawałki siebie – takie, 

które gdzieś zagubiłem i cieszę się, że je odnalazłem. Biorę dla siebie te iskry 

istnienia od każdego z Was - dziecięcą radość i beztroskę, wolność, odpuszczenie, 

ciekawość świata, głód przygody, luz, pewność i siłę.”

Co mówią uczestnicy?
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„Wracam z rejsu świadoma swojej wartości i gotowa na zmiany! Rejs to dla mnie 

cenny dar - Miałam możliwość wysłuchać wspaniałych ludzi, którzy opowiedzieli mi 

o swoich sukcesach, ale i trudnościach. Nie ma co czekać na lepsze jutro - od 

zmian nie ma ucieczki! To jednak prawda:” lepiej raz zobaczyć niż sto razy 

usłyszeć”… WOW! Byłam członkiem prawdziwej załogi! ”

„Pojechałam na rejs bez żadnych oczekiwań, z ciekawością. Kocham ludzi i mam 

szczęście przyciągać fajnych i tu się nie zawiodłam ;-), Takie spotkania powodują, 

że codzienność staje się bardziej znośna. Przebywanie z ludźmi z innego niż 

codzienne towarzystwo mocno „wietrzy głowę”. Warto również wybrać się na rejs 

dla robienia nowych rzeczy. Zostanie ze mną spokój który czułam w sobie siedząc 

na burcie jachtu. Fajnym doświadczeniem odpuszczanie kontroli i poddawanie się 

bujaniu fali. Zabieram ze sobą obrazy, które rejestrowałam w głowie po to, by 

przywołać je, kiedy będzie mi ciężko”.

„Ten rejs był wyjątkowym doświadczeniem budowania zespołu „od zera do 

bohatera” - nieznający się nawzajem ludzie stworzyli w niecały tydzień drużynę, 

która opanowała nowe kompetencje, zbudowała niesamowite więzi i przy tym 

świetnie się bawiła!”.

„Więziotwórcze to było! A zmiana otoczenia, „wykolejenie się” z wydeptanych 

ścieżek, to wielka wartość dodana. Zwłaszcza, gdy towarzystwo się tak sprawdza! I 

dlatego, żeby było o czym myśleć, zaczynam eksplorować kolejne kierunki. Tak jak 

kazał kapitan! ;-)”
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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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