
Gdzie? 
Harcerski Ośrodek Morski  

w Pucku  Tu znajduje się 

nasza baza logistyczna i całe 

zaplecze i to właśnie do Pucka 

chcielibyśmy Państwa zaprosić. 

Harcerski Ośrodek Morski jest to 

ośrodek całoroczny położony nad 

samym brzegiem Zatoki Puckiej  

-10 m od linii brzegowej, między 

portem rybackim a jachtowym,  

w granicach Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego i Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Obszarów 

Chronionych Natura 2000. 

 
 

Dojazd 
Bardzo wygodnie i szybko można 

dojechać do nas pociągiem 

Pendolino przez Gdynię  

(z Krakowa 6 godzin,  

a z Warszawy 3,5 godziny).  

Z Gdyni łatwo dostaniemy się  

do Pucka komunikacją 

autobusową, busikami,  

lub autobusem szynowym. 

 
 

 

Kiedy? 
Działamy bez przerw, 7 dni  

w tygodniu, przez cały rok. 

 

 

 

  
 

Pragniemy zaproponować Państwu ofertę naszego zaplecza 

szkoleniowo - dydaktycznego w postaci profesjonalnie 

przygotowanych, a także wyposażonych sal  

konferencyjna, szkoleniowa, wykładowa i kominkowa.  

Zapewniamy komfortowe sale oraz szereg dodatkowych 

atrakcji, które mogą towarzyszyć konferencji: wycieczki pod 

żaglami, rejsy szybką łodzią motorową, czy też możliwość 

wypłynięcia na Zatokę i wędkowanie, a nawet kurs na stopień 

sternika motorowodnego! 

HOM w Pucku 
Ośrodek położony w centrum miasta na plaży Zatoki Puckiej. 

Na wydzielonym, ogrodzonym terenie i monitorowanym 

parkingu dla gości, znajduje się całoroczny hotelik. Budynek 

murowany z ekologicznym węzłem ciepłowniczym 

wykorzystującym odnawialne źródła energii (pompy ciepła  

i baterie słoneczne).  

Nad samym brzegiem zatoki znajduje się „Parasol” 

- zadaszone miejsce na ognisko oraz namiot o powierzchni    

150 m
2
 (na wypadek niepogody)  i drewniany pomost - keja. 

Ponadto w budynku znajduje się: jadalnia dla 80osób, sala 

wykładowa dla 60 osób, sala szkoleniowa dla 40 osób, sala 

kominkowa dla 30 osób oraz kameralna salka konferencyjna 

dla 12 osób. 

 

 

 

OFERTA DLA FIRM 
HOM | ul. Żeglarzy 1 | 84-100 Puck | tel. 502 674 698 lub 058 673 21 50 

www.hompuck.org 



Oferta i cennik 

Profesjonalna obsługa, pomoc techniczna, wyposażone sale, możliwość zamówienia cateringu 

to nasza gwarancja udanego spotkania, konferencji, wykładu, prezentacji lub szkolenia. 

Nasi klienci są zawsze traktowani wyjątkowo i na preferencyjnych warunkach.  

Pracujemy 7 dni w tygodniu. Posiadamy własny monitorowany parking. 

Promocyjne ceny dla projektów i szkoleń cyklicznych!!! 

W obiekcie znajdują się 4 sale konferencyjno - szkoleniowe w pełni wyposażone  

z bezprzewodowym Internetem Wi-Fi. 

1. SALA KONFERENCYJNA ( 12 os. )  

Salka stylizowana w duchu marynistycznym. W sali jest stół 

z krzesłami oraz mały aneks kuchenny, gdzie można 

przygotować kawę lub herbatę. 

Cena za godzinę 30zł  

http://www.hompuck.org/oferta/wynajem-sal-i-

pomieszczen/sala-konferencyjna-12-os/ - zobacz salę 

 

2. SALA WYKŁADOWA ( 60 os. ) 

Sala z widokiem na Zatokę Pucką. 

Możliwość ustawiania stołów i krzeseł w różnej formie.  

W dużych oknach wiszą rolety, które w miarę potrzeb 

można regulować . 

Sala dobrze oświetlona. 

Cena za godzinę 40zł. 

Cena za dobę  400zł 

http://www.hompuck.org/oferta/wynajem-sal-i-

pomieszczen/sala-wykladowa-60-os/ - zobacz salę 

 

3. SALA SZKOLENIOWA (40os.) 

Nowoczesna sala umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć. Obok 

salki wspaniały widok na Zatokę Pucką. 

Możliwość ustawiania stołów i krzeseł w różnej formie. 

Sala wentylowana i dobrze oświetlona.  

Ogrzewanie podłogowe. 

W sali znajduje się  telewizor z wejściem HDMI. 

Cena za godzinę 40zł. 

Cena za dobę 400zł.  

http://www.hompuck.org/oferta/wynajem-sal-i-

pomieszczen/sala-szkoleniowa-40os/ - zobacz salę 
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4. SALA KOMINKOWA (30 os.) 

Sala kominkowa zaprojektowana przez uczniów Liceum 

Plastycznego w Gdyni sprzyja miłej i kameralnej 

atmosferze. Motywem przewodnim jest łódź klasy PUCK. 

Na sali jest kominek, który swoją stylizacją nawiązuje do 

dawnych pieców w kotłowniach na statkach.  

Możliwość ustawiania stołów i krzeseł w różnej formie. 

Sala dobrze oświetlona. Ogrzewanie podłogowe. 

W sali jest telewizor z wejściem HDMI. 

Cena za godzinę 40zł. 

Cena za dobę 300zł.  

http://www.hompuck.org/oferta/wynajem-sal-i-pomieszczen/sala-kominkowa-30-os/ - zobacz 

salę 

Atrakcje na wodzie – rejsy integracyjne!!! 

Żeglarstwo jest dziedziną sportu, rekreacji oraz wielką przygodą, która dostarcza nam 

niecodziennych doznań. Kto raz posmakuje żeglowania ten wielokrotnie wraca na wodę. Dla 

miłośników większych prędkości mamy możliwość krótkich wycieczek na naszych jachtach 

motorowych (www.hompuck.org/oferta/jachty/jachty-motorowe/). 

 

 

Wycieczka 10-osobowymi łodziami żaglowymi typu 

Drużyna:  

- pierwsza godzina 120 zł, następna 80 zł 

 

 

Wycieczka jachtem klasy Puck:* ( do 5 os.) 

- do 3 godzin – 95 zł 

- do 5 godzin – 185 zł 

- cały dzień – 250 zł 

*ceny zawierają wynagrodzenie dla instruktora oraz wypożyczenie łodzi 

 

 

Wycieczka jachtem kabinowym „Halny” typu Dufour*:  

- do 5 godzin – 225 zł 

- cały dzień – 330 zł 

 

Posiadamy flotę jachtów żaglowych klasy Puck, oraz jachty odkryto pokładowe typu 

Drużyna, czy też kabinowy jacht typu Dufour, (opis wszystkich łodzi -

www.hompuck.org/oferta/jachty/jachty-zaglowe/), które są dostępne np. po odbytym 

szkoleniu lub w przerwie między wykładami. 

*ceny zawierają wynagrodzenie dla instruktora oraz wypożyczenie łodzi 

 

( do 5 os.) 
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Wycieczka łodzią motorową „Szuwarek” lub 

„Ratownik”* 

( do 7 os.):  

 

- do godziny – 165z ł 

- do 3godzin – 285 zł  

- do 5 godzin – 405 zł 

- cały dzień – 570 zł 

 

 

 

 

 

Wycieczka szybką łodzią motorową - Ponton* 

(do 3 os.): 

- do godziny – 155 zł  

- do 3godzin – 295 zł 

- do 5 godzin – 425 zł 

- cały dzień – 530zł  

 

 

 

Uwaga - okazja!!! 

W przypadku szkoleń, które trwają kilka dni proponujemy  

po zajęciach odbycie kursu na stopień sternika 

motorowodnego! 

Szczegóły do uzgodnienia.  

 

Istnieje możliwość negocjacji cen!!!  

 

Serdecznie zapraszamy!                                                                                                              

Kontakt: 
e-mail: hom@hompuck.org 

www.facebook.com/HOMPuck 

tel. całodobowy: 502 674 698 

tel.: (058) 673 21 50  

 

*ceny zawierają wynagrodzenie dla instruktora, paliwo oraz wypożyczenie łodzi 

 

*ceny zawierają wynagrodzenie dla instruktora, paliwo  oraz wypożyczenie łodzi 
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