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ośrodek Róża Wiatrów - Węgorzewo

Imprezy fakultatywne:

• Szkolenie na sternika motorowodnego.Pełen kurs praktyczny na stopień sternika 
motorowodnego.Konieczne jest samodzielne opanowanie części teoretycznej we własnym 
zakresie,w zakres części teoretycznej wchodzi pięć godzin konsultacji z instruktorem 
motorowodnym. Otrzymany patent uprawnia do prowadzenia motorówek o mocy silnika do 80 
KM, oraz jachtów żaglowych z dodatkowym napędem pomocniczym w postaci silnika. Koszt 
kursu: 385 zł (w przypadku zapisów na miejscu, w trakcie imprezy 445 zł).

Opłaty za patent i egzamin ulgowa (dla uczących się) 125 zł lub 250 zł.

Dodatkowo w zakres części teoretycznej kursu wchodzi pięć godzin konsultacji z instruktorem.

• Jazda quadem:

◦ - pakiet podstawowy – szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas około 2 godzin/grupa – 95 
zł.

◦ - pakiet premium – obejmuje to co w pakiecie podstawowym + dodatkowe 2 godziny zajęć 
grupowych na torze + 2 wyjazdy indywidualne z instruktorem w teren – 295 zł.

◦ - zajęcia indywidualne - jeden uczestnik, instruktor i dwa quady. - 300 zł za godzinę lekcyjną.
Lekcja obejmuje indywidualne zajęcia dostosowane do poziomu zaawansowania i 
umiejętności uczestnika.

UWAGA! Programy naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych może wymagać
rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.

Ubezpieczenie:
wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10 000 złotych (NNW). Biuro posiada również ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki. Każdy uczestnik może wykupić dodatkowo dobrowolne 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 49 zł.

Co zabrać na obóz:
Rzeczy niezbędne: - piżama lub dres do spania, - 2 - 3 ciepłe swetry, - 2 - 3 pary spodni, - 2 ciepłe 
koszule flanelowe, - ciepła bielizna (podkoszulki, getry), - czapka wełniana i przeciwsłoneczna, - ubranie 
przeciwdeszczowe (sztormiak), - przybory toaletowe, - kosmetyki (krem z filtrem UV!), - ręczniki, - 
obuwie (trampki, pionierki – obuwie musi być wygodne, na miękkiej, gumowej podeszwie), - ubranie na 
upały (podkoszulki, krótkie spodenki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy), - zeszyt, długopis. 
Uczestnicy zakwaterowani w namiotach muszą posiadać śpiwór.

Dokumenty: legitymacja szkolna, karta obozowa. Uczestnicy przystępujący do egzaminu na stopień 
sternika motorowodnego muszą posiadać dodatkowo: zdjęcie legitymacyjne, kompletnie wypełniony 
załącznik do wniosku egzaminacyjnego na drukach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa 
Wodnego (zgoda lekarza), pieniądze na opłatę egzaminacyjną i patent (ze zniżką uczniowską 125 złotych,
bez zniżki 250 złotych) oraz kserokopię legitymacji szkolnej. Dokumenty te uczestnik musi posiadać 
niezależnie od dokumentów potrzebnych do egzaminu na żeglarza jachtowego. Opłaty pobierają 
odpowiednie organizacje sportowe.

Rzeczy przydatne: - latarka, - podręcznik do nauki teorii, - rękawiczki, - sandałki, - klapki, - śpiewnik, -
gitara lub inny instrument, na którym grywasz. Rzeczy zbędne: - lekarstwa inne niż zalecone przez 
lekarza, - prowiant w ilości dużo większej niż na podróż.

www.kolonieiobozy.net



www.kolonieiobozy.net


	Imprezy fakultatywne:
	Ubezpieczenie:
	Co zabrać na obóz:

