
ŻEGLARSKA PRZYGODA 
& ROZWÓJ OSOBISTY

Lider Na Fali

SZKOLENIE WYJAZDOWE
na Mazury

na bazie gry coachingowej

Podróż Bohatera®



Lider Na Fali to ekskluzywny, jedyny w swoim
rodzaju, intensywny wyjazd żeglarsko-szkoleniowy
na Mazury, łączący rozwój osobisty, żeglowanie,
zabawę i wypoczynek. 7 dni obcowania z przyrodą
i pięknem mazurskich jezior, podczas których lepiej
poznasz siebie oraz nakreślisz swoje najważniejsze
cele i zaplanujesz ich realizację.

Czym jest LIDER NA FALI?

Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym!



Żeglowanie



Szkolenie



Zabawa i wypoczynek



Mamerki

Trasa rejsu - północne Mazury

Giżycko

Kietlice

Zimny Kąt

Węgorzewo

Węgorzewo

Pełny opis trasy rejsu na:

www.lidernafali.pl

Trygort

Sztynort



Program szkolenia

Misja życiowa
Role życiowe
Proaktyność i reaktywność
Schematy i role społeczne

WPROWADZENIE

Misja życiowa
Projektowanie stylu życia
Wizja końca życia
Definiowanie ambitnego i atrakcyjnego celu
Siatka celów
Efekty i korzyści

I - USŁYSZENIE WEZWANIA 

Krytyczne pytania
Wskazówki na drodze do celu

II - PRZEKROCZNIE PROGU

Wartości życiowe
Archetypy osobowości

III - LUSTRO WODY

Więcej informacji na temat gry rozwojowej: www.podrozbohatera.com



Program szkolenia

Silne cechy osobowości
Mocne strony
Kategorie i tabela zasobów
Kręgi zasobów społecznych

IV - ZASOBY

Strefa komfortu i najbliższego rozwoju
Przeszkody w drodze do celu
Strach przed porażką
Demony

V - PRZESZKODY I DEMONY

4 strategie w odniesieniu do realizacji celów
Model TGROW
Strategia działania
Potencjalne przeszkody
Towarzysze i Sojusznicy
Plan działań 

VI - TWOJA STRATEGIA

Korzyści z realizacji celów
Powrót Bohatera

VII - NAGRODA

Więcej informacji na temat gry rozwojowej: www.podrozbohatera.com



Harmonogram wyjazdu
Zakwaterowanie na jachcie
14:00 - 15:00 - omówienie spraw
organizacyjnych
15:00 - 18:00 - warsztaty
Kolacja integracyjna

Dzień 1

Dzień 2-7

Dzień 8

Start - 13:00

Start - 8:00

8:00 - 13:00 

Toaleta poranna + śniadanie
9:00 - 11:00 -szkolenie 
Powrót do macierzystego portu
Wykwaterowanie z jachtu
Pożegnanie i powrót do domu

Toaleta poranna + śniadanie
9:00 - 12:00 - warsztaty
12:00 - 18:00 - żeglowanie
Czas wolny uczestników -
integracja

Pełny harmonogram wyjazdu na stronie: www.lidernafali.pl 



Wybrane opinie uczestników:
"Czym był dla mnie Lider na fali? Przede
wszystkim mega zabawą, połączoną z

najlepszym szkoleniem, w jakim mogłam
uczestniczyć! Poczułam się jak nastolatka

podczas swoich pierwszych wakacji! ? Takie
chwile jak te, nie zdarzają się zbyt często!"

Niesamowita mazurska przygoda pod żaglami,
która przyniosła mi oderwanie od zgiełku

rzeczywistości oraz motywację do samorozwoju i
fantastyczne wspomnienia na resztę roku. Nigdy
nie miałem w sobie tyle energii do realizowania

swoich zawodowych i życiowych celów.

"Wszystko było super! Zarówno pod względem
doświadczeń żeglarskich, jak i to, co otrzymałem
w temacie efektywności osobistej. Ważne było

połączenie. Mój mózg nie był „wyłączony” i ciągle
chłonął wiedzę. To nie jest kurs na którym się jest i
jest fajnie. To szkolenie, które zostaje na zawsze."

Szkolenie zmieniło moje podejście do wielu
spraw. Krótko mówiąc organizacja mojej pracy,
oraz czasu wzniosła się na wyżyny, które przed

szkoleniem były dla mnie nieosiągalne. Tak
powinny być prowadzone wszystkie szkolenia,

czyli poza nudnymi salkami i schematami.

Ilona Bińkowska

Daniel Walendowski

Adam "Kabestan" :)

Jacek Martyniuk



Zadowoleni uczestnicy wyjazdów



Termin i cena

2790,00zł brutto
18.09-25.09.2021 (8 dni)

Co zawiera cena? Czego cena nie zawiera?
czarter jachtu i nocleg w kabinie
sypilanej
koszty żeglowania, w tym: opłaty
portowe, paliwo, sprzątanie
końcowe jachtu itp.
wszystkie koszty związane z
organizacją i przeprowadzeniem
szkolenia
śniadania, obiadokolacje,
kolacje grillowe
ubezpieczenie turystyczne
uczestników

kosztów dojazdów
uczestników
dodatkowego prowiantu
na czas pomiędzy
posiłkami
wejściówek do
potencjalnych atrakcji
turystycznych
innych "zachcianek"
uczestników

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisz się już dziś!

Na życzenie uczestnika wystawiamy fakturę VAT na usługę szkoleniową



Czym pływamy?

Luksus i nowoczesność
Nowoczesna, dynamiczna
sylwetka z typowym
załamaniem kadłuba oraz
eleganckie linie to cechy
wyróżniające ten jacht na tle
innych jednostek.
Maksymalna liczba załogi
do 10 osób. Propozycja dla
żeglarzy, którzy cenią sobie
luksus i nowoczesność na
wodzie.

Król Mazur
„Król Mazur” bo tak ochrzczono
ten jacht to aktualnie
najbardziej komfortowy jacht
pływający na Mazurach.
Prawdopodobnie najszybszy
jacht w swojej klasie.
Maksymalna liczba załogi do
10 osób. Przeznaczony dla
osób lubiących sportowe
żeglowanie oraz ceniących
wygodę.

Największe i najbardziej komfortowe
jachty na Mazurach!

ANTILA 33 MAXUS 33 RS



Skiperzy - trenerzy :) 

Bartek Madej Mariusz Tomaszewski
Praktykujący żeglarz,

przedsiębiorca, trener, doradca
biznesowy, psycholog.

Masz pytania dot. wyjazdu? 

Instruktor żeglarstwa,
menadżer, inspirator, praktyk

biznesu i pasjonat historii.

Zadzwoń: 696 766 991
lub napisz na: biuro@mtc.pl

Więcej na: www.lidernafali.pl 



szukasz sposobu na integrację pracowników?
masz do zakomunikowania ważną wiadomość i chcesz
ją w jakiś sposób podkreślić lub uczcić?
potrzebujesz nowego, świeżego sposobu na szkolenia i
rozwój kompetencji?
chcesz docenić najlepszych pracowników?
myślisz o poprawie Employer Branding pracodawcy?
a może potrzebujesz przedyskutować z zespołem ważne
sprawy dotyczące Twojego biznesu,w kameralnym i
ustronnym miejscu, bez ścian z uszami? :)

Oferta dla firm - szkolenia
outdoor dla Twojego zespołu

Skontaktuj się z nami, powiedz o swoim pomyśle, a
my przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną

do Twoich potrzeb. Również inne formy
aktywności i krótsze wyjazdy!



Sprawdź również ofertę szkoleń
wjazdowych Droga Na Szczyt

Droga Na Szczyt to ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju,
intensywny wyjazd w góry (Tatry Zachodnie), łączący rozwój

osobisty, chodzenie po górach, zabawę i wypoczynek.

Więcej na: www.szkoleniawgorach.pl 


