
 

 

Stowarzyszenie TERRANOVA  

zaprasza na 

Warsztaty Pracy Wodnej  

w dniach 20.08 do 28.08.2016 

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym „STANICA WODNA” na Mazurach w malowniczej miejscowości 

Stare Jabłonki (okolice Ostródy) położonej nad jeziorem Szeląg Mały. Jezioro Szeląg Mały jest jeziorem 

śródleśnym, mało zarośniętym, z trzciną i tartakiem, które porastają linię brzegową wąskimi pasami na krótkich 

i nielicznych odcinkach. W jeziorze występują takie ryby jak leszcz, płoć, sandacz, szczupak, węgorz, dokoła 

malownicze tereny leśne z trasami spacerowymi i grzybami. 

Do naszej dyspozycji pozostają domki 2, 3, 4-osobowe oraz pole namiotowe.  

Więcej informacji na temat Ośrodka na stronie: http://www.stanica.mazury.pl/index.php?t=2  

Więcej informacji na temat okolic na stronach: 

http://naszaostroda.pl/index.php/turystyka/1412-warto-zobaczy-stare-jabonki-i-okolice-  

http://www.mazury.com/stare_jablonki,trasy_spacerowe,93554.html  

 

W programie: 

 zajęcia w wodzie w różnych grupach zaawansowania – (od szczeniąt, przez grupy zaawansowane do 
weteranów)   

 PT  

  ogniska i imprezy integracyjne 

 kiermasz 

 wykłady i prelekcje dotyczące psów 
 certyfikacja pracy wodnej wg przepisów Stowarzyszenia sędziowane przez sędziego 

międzynarodowego  
.  

 

OPŁATY 

Opłata za udział w zajęciach:  

1. Za psy będące własnością członka Stowarzyszenia :  

400 zł za pierwszego,  

300 zł za drugiego,  
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http://www.mazury.com/stare_jablonki,trasy_spacerowe,93554.html


200 zł za trzeciego,  

100 zł za każdego następnego. 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA psy zgłoszone do klasy 

weteranów będące własnością Członka Stowarzyszenia, które w dniu rozpoczęcia warsztatów mają 

ukończony 7 rok życia są zwolnione z opłaty za udział w zajęciach.  

2. Za psy będące własnością lub współwłasnością osoby nie będącej członkiem Stowarzyszenia 

TERRANOVA lub nie posiadającej uregulowanej składki członkowskiej do dnia 10 czerwca 2015 

roku (data wpływu składki na konto Stowarzyszenia):  

500 zł za pierwszego,  

400 zł za każdego następnego,  

100 zł za psa weterana. 

Opłata za certyfikację Pracy Wodnej: 

Klasa szczeniąt i weteranów – dla członków Stowarzyszenia  - 50 zł (15 Euro)  

dla osób, które nie są członkami 70 zł (20 Euro). 

Klasa młodzieży, I, II, III, IV - dla członków Stowarzyszenia 100 zł (25 Euro),  

dla osób, które nie są członkami 150 zł (40 Euro). 

Opłaty za noclegi:  

Pole campingowe: 

 na polu campingowym jest 15 miejsc na namioty i 6 miejsc na campery / przyczepy campingowe 

 za korzystanie z pola namiotowego obowiązują opłaty:  

o za os. dorosłą i dzieci powyżej 10 lat - 15 zł/dobę,  

o za dziecko od lat 4 do 10 - 10 zł/dobę 

o za dziecko do 4 lat – 0 zł/dobę 

 prąd do namiotu lub campera / przyczepy campingowej – 15 zł/dobę 

 koszt wyżywienia (śniadania o obiadokolacja) osób zakwaterowanych na polu campingowym –  
35 zł/osoba/dzień 

 

Domki: 

 5 domków 4-osobowych – dwupokojowych z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą 
(minimalna ilość zakwaterowanych osób: 3): 

o osoba dorosła i dziecko powyżej 10 lat – 70 zł/dobę; 

o dziecko poniżej 10 lat – 60 zł/dobę; 

 10 domków 3-osobowych - dwupokojowych z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą 
(minimalna ilość zakwaterowanych osób: 2): 

o osoba dorosła i dziecko powyżej 10 lat – 70 zł/dobę; 

o dziecko poniżej 10 lat – 60 zł/dobę; 

 12 domków 2-osobowych – jednopokojowych z pościelą, bez węzła sanitarnego (dostępny wspólny 
węzeł sanitarny): 

o osoba dorosła i dziecko powyżej 10 lat – 55 zł/dobę; 

o dziecko poniżej 10 lat – 50 zł/dobę. 

Energia elektryczna jest wliczona w opłatę za zakwaterowanie. 

 

Opłaty za wyżywienie: 



Wyżywienie dla osób zakwaterowanych w domkach jest obowiązkowe, a rezygnacja z wyżywienia nie 
powoduje obniżki ceny za osobę/dobę/za domek.  

Wyżywienie dla osób zakwaterowanych na polu campingowym jest nieobowiązkowe. Opłaty za wyżywienie 
należy wnieść wraz z opłatami za zakwaterowanie na polu campingowym. Wyżywienie obejmuje śniadanie i 
obiadokolację. Istnieje możliwość wyboru wyżywienia  wegetariańskiego (prosimy zaznaczyć w 
zgłoszeniu) . 

 

Inne opłaty: 

Za pobyt psa: 0 zł/dobę/psa 

Parkowanie auta 0 zł/doba/samochód 

Przyjmowanie zgłoszeń  do dnia 30.04.2016 

Terminy płatności: 

1 rata – zadatek - płatna do 25.02.2016  – 40% sumy opłat  

2 rata płatna do 10.04.2016- 30% sumy opłat 

3 rata płatna do 15.06.2016 – 30% sumy opłat 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem do Dagmary Łudzińskiej 

dludzinska@gmail.com  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ OPŁACONYCH ZGŁOSZEŃ. 

 

UWAGI: 

Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa najpóźniej do dnia 19 lipca 2016 r. Zadatek jest bezzwrotny, 

nawet w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach przed wspomnianym wyżej terminem.  

Organizator zastrzega, iż w przypadku nieopłacenia przez Uczestnika zgłoszenia w terminach płatności może 

po uprzednim poinformowaniu Uczestnika wypowiedzieć zgłoszenie zwracając dotychczas wpłacone z tytułu 

warsztatów opłaty Uczestnikowi poza zadatkiem (I rata). 

 

Aby można było skorzystać ze zniżki (pkt. 1 opłaty za udział w zajęciach) trzeba być członkiem 

Stowarzyszenia nie krócej niż od 01-01-2016 r.  i posiadać opłacone składki członkowskie na bieżąco oraz za 

min. 7 miesięcy roku 2016.  

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od niego, w takim 

przypadku zwracane będą pełne wpłacone kwoty. 

Zgłoszenia na certyfikacje odbywają się na miejscu warsztatów, opłaty za certyfikację przyjmowane będą tylko 

w gotówce. 

Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Warsztatów. 

Zgłoszenie jest integralna częścią niniejszego zaproszenia. 
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Więcej zdjęć: http://www.stanica.mazury.pl/index.php?t=4  

Ośrodek: 

    

   

    
 

  
 

   
 
 
Domek 3/4 osobowy – domek 3 osobowy posiada jedno łóżko 2-osobowe i jedno 1-osobowe. Domek 4 
osobowy posiada dwa łóżka 2-osobowe. 

http://www.stanica.mazury.pl/index.php?t=4


   
 

   
 
Domek 2 osobowy – posiada dwa łóżka 1-osobowe: 

 
 

 


