
 
OBÓZ SPORTÓW WODNYCH, KLUB MILA KAMIEŃ 

Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

Zdobądź uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych i skuterów wodnych! 

 

CENA: 3 449,00 PLN 

Dla kogo: Młodzież w wieku 14-19 lat  

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Pokoje 4-osobowe z łazienkami 
w domkach młodzieżowych 
 
W programie: 

• nauka manewrowania łodzią motorową, 

• nauka prowadzenia skutera wodnego, 

• wakeboarding i narty wodne, 

• holowanie za motorówką na obiektach 
dmuchanych, 

• spływ kajakowy Krutynią, 

• wycieczki rowerowe, 

• gry zespołowe, animacje i ogniska wieczorne.  
 

Opis obozu:  
Obóz Sportów Wodnych „ADRENALINA” gwarantuje solidną dawkę niezapomnianych wrażeń i nowych 
umiejętności. Podczas dwutygodniowego wyjazdu na Mazury, pod okiem doświadczonej kadry 
spróbujecie swoich sił w sportach motorowodnych (wakeboard, narty wodne, kanapa lub koło). Jeśli 
pogoda nie będzie nam łaskawą, pojedziemy do parku Wodnego „TROPIKANA” w Hotelu 
Gołębiewski. Dodatkowo sprawdzicie się na pokładzie jachtu żaglowego Sigma, kajakami spłyniecie 
Krutynią – jedną z najpiękniejszych polskich rzek. Jako elitarna grupa obozowa będziecie mieli 
niepowtarzalną okazję poskakać na skuterze wodnym SeaDoo, dodać gazu na motorówce Bayliner 
Element czy pontonie typu RIB. 
 
Cele: 

• nauka i doskonalenie umiejętności manewrowania jachtem motorowym i skuterem wodnym, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 
Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• Paintball (dopłata 80 zł) 

• zakupu gadżetów Akademii (koszulka, czapeczka itp.) 
  
 
Cena obejmuje 

• Żeglowanie na jachtach typu Sigma 600 Club, 

• Pływanie motorówką typu RIB, 

• Holowanie na kanapie, 



• Pływanie pod nadzorem motorówka typu Bayliner E5 lub E7, 

• zakwaterowanie w Klubie Mila Kamień (13  noclegów) w domkach młodzieżowych, 

• pełne wyżywienie*, 

• opieka wykwalifikowanej kadry, 

• realizacja programu, 

• ubezpieczenie NNW +AS uczestnika w wysokości 10 000 zł. 
 
* Istnieje możliwość dopasowania diety specjalnej pod warunkiem zgłoszenia przy zapisie. 
Każdorazowa zmiana diety to dodatkowy koszt 200 zł 


