
  

LAGUNOWE             LATO 2022 

  

  

 

 

LAGUNOWY SURVIVALOWY 
SPŁYW KAJAKOWY 

 

    

SPŁYW KAJAKOWY Rzeki : Brda - Ruda - Czernica 

 

 TERMIN OBOZU : 12.08.2022 – 19.08.2022  8 dni (od 14 roku życia) 
 

 Zakwaterowanie:  
pole namiotowe „Kajakowo”, wieś Szczytno koło Przechlewa (77-320) nad jeziorem Szczycienko 

 

 Ogólny program:      
1. krótkie szkolenie z wiosłowania i zachowania się na kajaku 

2. wycieczki kajakowe  

▪ rz. Brda, Świeszyno - Stara Brda 
▪ rz. Brda, Stara Brda - Żołna 
▪ rz. Brda, Żołna - Folbrycht 
▪ rz. Brda, Folbrycht  
▪ rz. Ruda, Płocicz - Rudniki 
▪ rz. Czernica, Dzików – Sarniak 

Przejazd busami na miejsce startu oraz powrót do bazy 

3. Popołudniowe zajęcia rekreacyjne i sportowe  

4. Wieczorne zabawy i śpiewy przy ognisku 

 

 
Dodatkowo dla chętnych Szkolenie:  Ratownik Wodny ( uzupełnienie etapów) 

prosimy o kontakt z Piotrem Furmanem (tel. 602-655-550) 
 

 

 



Transport i zbiórka 

Autokar:  

sprawdzony przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Policję. 

Zbiórka 

W dniu rozpoczęcia obozu 12.08.2022r. 

zbiórka godz. 8.30-Parking wewnętrzny AWF ul. Marymoncka 34 

wyjazd 9.00  do Szczytna nad jez. Szczycienko 

Powrót: 

w dniu zakończenia obozu 19.08.2022r. 

godz. 16.00 – Parking wewnętrzny AWF ul. Marymoncka 34 

Płatności   

CENA OBOZU 1600 zł. 
ZALICZKA –  wpłata I raty 600 zł.  w ciągu  7 dni od zgłoszenia – POTWIERDZA REZERWACJĘ !!! 

   wpłata II raty 1000 zł.  do 25.07.2022r. 

 

Cena zawiera 

1. Miejsce na polu namiotowym, prysznice, WC ogólnie dostępne 

2. Wyżywienie:  

- 3 posiłki dziennie 

 Organizator zapewnia produkty, uczestnicy pomagają w przygotowywaniu śniadań i kolacji 

- w dniu wyjazdu uczestnicy otrzymują suchy prowiant na drogę powrotną.   

3. Opiekę KADRY pedagogicznej i instruktorskiej.  

4. Opiekę RATOWNIKÓW asekurujących zajęcia na wodzie.  

5. Opiekę medyczną  

6. Podstawowe leki  

7. TRANSPORT - Autokar wliczony jest w cenę turnusu, dlatego dowóz uczestnika i odbiór we własnym 

zakresie nie zmienia ceny obozu.  

8. UBEZPIECZENIE NNW (Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group , Suma ubezpieczenia 10.000 zł).  

9. Wodę pitną.  

10. Wszystkie koszty programowe.  

Co zabieramy na spływ 
 Namiot,  

 Śpiwór, mała poduszka 

 Materac -  koniecznie  karimata jest cienka, może służyć jako dodatkowa izolacja. Noce sierpniowe mogą 

być chłodne 

 Latarka 

 Wodoodporny worek żeglarski na kajak (mogą być worki na śmieci) 

 Etui wodoodporne na telefon dokumenty 

 2 czapki z daszkiem 

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Płaszcz przeciwdeszczowy  (do kupienia w Decathlonie,  większy do wyłożenie na burtę kajaku podczas 

deszczu) 

 Wygodne obuwie, które dobrze trzyma się na naszej nodze  



 Wygodne sportowe ubranie, które szybko schnie (najlepiej z syntetycznego materiału) 

Ubrania letnie, w tym T-shirty z rękawami (ochrona przed słońcem), również ciepłe bluzy, długie 

spodnie, ubrania „gorsze”, strój kąpielowy 

 Krem z filtrem ochronnym 

 Płyn na komary 

 Ręczniki szybkoschnące 

 Przybory do mycia  

 

NASZA KADRA:  
Kadrę ,,Laguny Furmana ” stanowią przyjaciele- instruktorzy, Szkoleniowcy WOPR oraz pracownicy 

WYŻSZYCH UCZELNI, którzy na co dzień współpracują z naszą Firmą i jeżdżą z nami zarówno na obozy letnie 

jak i zimowe. Posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia poszczególnych dyscyplin oraz 

doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

  
  

Nasze obozy zgłaszane są do Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu.  
  

  

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY !!!  

  
  
  

ORGANIZATOR :  

,,Laguna Furmana”  

Piotr Furman 602-655-550 

Żaneta Ekert 668-452-008 

mail: info@aqualaguna.pl 

Szczegóły oferty :  

http://aqualaguna.pl/  

http://aqualaguna.pl/
http://aqualaguna.pl/

