Kamienica Królewska 15 lipiec 2019 r.

OFERTA DLA ŻEGLRZY – TURYSTÓW
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” mający swoją przystań żeglarską nad Jeziorem
Kamienickim składa następującą ofertę sponsorom:
1. Szkolenie żeglarskie praktyczne na wodzie, zorganizowanej grupy
od 10 osób do 15 osób
1 godz. 7,00 zł/godz. od osoby
2. Szkolenie żeglarskie praktyczne na wodzie, zorganizowanej grupy
od 16 osób do 20 osób
1 godz.
6,00 zł/godz. od osoby
3. Wypożyczanie sprzętu pływającego osobom nie posiadającym uprawnień:
- łódź wiosłowa, rower wodny, kajak
1 godz.
10,00 zł
cały dzień /od godz. 10.00 do 18.00 /
40,00 zł
- żaglówka klasy „ OPTIMIST „
1 godz.
10,00 zł
cały dzień
40,00 zł
- deska windsurfingowa
1 godz.
10,00 zł
cały dzień
50,00 zł
- rower volkswagen /cztero osobowy/
1 godz.
10,00 zł
cały dzień
40,00 zł
4. Wypożyczanie sprzętu żeglarskiego osobom posiadającym uprawnienia:
- jacht klasy „FINN” i „ VAURIEN”
1 godz.12,00 zł
załoga 1 – 2 osób
cały dzień
60,00 zł
- jacht klasy „OMEGA„
20,00 zł
załoga 2 – 5 osób
cały dzień
70,00 zł
2
- jacht kabinowy „ Narcyz „ 23 m żagla 1 godz.
35,00 zł
załoga 2 – 7 osób
cały dzień
140,00 zł
- łódź żaglowo wiosłowa typu DZ 31 m2 żagla 1 godz.
40,00 zł
załoga 3 – 11 osób
cały dzień
160,00 zł
5. wynajęcie sternika do prowadzenia jachtów wymienionych
w punkcie nr 4
15,00 zł/godz.
6. Korzystanie z przystani żeglarskiej 1 dzień/1 osoba
5,00 zł
7. Korzystanie z pola namiotowego 1 dzień/1 osoba
5,00 zł
8. Wypożyczenie na 1 dobę kuchni polowej
20,00 zł
9. Parkowanie samochodu osobowego lub przyczepy kemp. 1 doba
8,00 zł
10. Stacjonowanie łodzi 1 m-c za 1 mb długości łodzi
10,00 zł
11. Podłączenie prądu do namiotu lub przyczepy kemp. 1 doba
5,00 zł UWAGA:
1. Dla dużych grup korzystających z usług świadczonych przez Klub, istnieje możliwość
negocjowania upustów cenowych.
2. Dla chętnych, którzy będą korzystać z naszego sprzętu w miesiącach: maj, czerwiec,
wrzesień, październik w dni tygodnia poza sobotą i niedzielą, stosujemy upust 50%.
3. Rezerwacja jachtu na czas dłuższy jak 1 dzień wymaga dokonania pełnej przedpłaty na
konto bankowe Klubu: 59 1090 1102 0000 0001 2428 9797
4. Rezerwacji sprzętu pływającego dokonujemy dzwoniąc do Bosmana przystani na nr:
530 220 601
ZARZĄD KLUBU UKS WIKING.

