Adres URL strony http://www.eholiday.com.pl/26634

Świnoujście- obóz na patent sternika motorowodnego
ID ogłoszenia: 26634 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/26634
Cena: 1 874 PLN
Lokalizacja: śląskie
Informacje dodatkowe: pełne wyżywienie, pełny węzeł sanitarny, boisko

Zakwaterowanie DW "Kaliszanka" położony jest w sercu Świnoujścia wśród zieleni Parku Zdrojowego, 300
metrów od plaży. Zostaniecie zakwaterowani w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych oraz kilku pokojach typu
studio z łazienkami. W takiej lokalizacji wszystkie atrakcje będziecie mieli na wyciągnięcie ręki. Świadczenia
Zakwaterowanie - 10 noclegów( turnus APSO06 - 7 noclegów). Wyżywienie - całodzienne (3 posiłki deser.
Śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane ) w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek - śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport - autokar turystyczny. Ubezpieczenie - Signal Iduna S.A. .Opieka pedagogiczna. Program obozowy.
Program Celem kursu, zarejestrowanego w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego jest
pozytywne zaliczenie egzaminu na Patent Sternika Motorowodnego PZMiNW. Tak zwane PRAWO JAZDY
NA WODĘ uprawnia do prowadzenia jednostek pływających (również skuterów wodnych) z silnikiem do 60
KW po wszystkich wodach śródlądowych oraz do dwóch mil morskich od brzegu, na wodach morskich, w
porze dziennej. Szkolenie składa się z trzech bloków teoretycznych oraz z całodziennych zajęć praktycznych
na wodzie. Program zajęć: historia sportu motorowodnego, sygnały wzywania pomocy, etykieta wodniacka,
ochrona środowiska, pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady ratownictwa sprzętu pływającego, podstawy
locji, meteorologii, przepisy poruszania się po śródlądowych drogach wodnych, budowa i typy jachtów
motorowych, podstawy budowy silników i urządzeń napędowych. Program całodziennej wyprawy łodziami
motorowymi po krainie 44 wysp: zaokrętowanie na łodzie, wypłynięcie z mariny Świnoujście, nauka
manewrowania łodzią motorową z rumplem: cumowanie, stawanie na boji i kotwicy, manewr "człowiek za
burtą", praca w charakterze członka załogi, prace bosmańskie. Opłata za egzamin i legitymacje w cenie.
Program fakultatywny 1. OZEANEUM w Straslund i AQUA - PARK - wycieczka do najnowocześniejszego
oceanarium w Europie i wspaniała zabawa w wodnym parku rozrywki. Cena - 190 zł (ciepły posiłek ok. 6
euro) 2. Hansa Park - całodniowa wycieczka autokarowa do położonego nad Bałtykiem lunaparku w
Niemczech. Wejściówka do parku pozwala na nieograniczone korzystanie ze wszystkich atrakcji. Cena - 255
zł. (ciepły posiłek ok. 6 euro) 3. Heide Park - całodniowa wycieczka do największego lunaparku w
północnych Niemczech, . Główne atrakcje: największa Colossos (drewniany rollercoaster wpisany do Księgi
rekordów Guinnessa), Desert Race ( w 2, 4s. przyspiesza do 100 km/h). Scream (największa na świecie
swobodna wieża spadania - 103m). Atrakcje w tym parku zalecane są dla młodzieży od lat 12 lat. Cena - 270
zł. (ciepły posiłek ok. 6 euro) Ceny imprez obejmują: transport, bilety wstępu (pozwalające na nieograniczone
korzystanie ze wszystkich atrakcji), obsługę pilota-przewodnika, prowiant oraz ubezpieczenie KL i NNW za
granicą. Uwagi Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie
jazdy, kosztu imprezy fakultatywnej. 29.06 - 09.07 1974 zł 10.07 - 20.07 1974 zł 1874 zł Promocja 21.07 31.07 1974 zł 1874 zł Promocja 01.08 - 11.08 1974 zł 1874 zł Promocja 12.08 - 22.08 1974 zł 1874 zł
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