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Stowarzyszenie TERRANOVA  

zaprasza na 

Warsztaty Pracy Wodnej  

w dniach 17.08 do 25.08.2019 

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym „SKOWRONEK” na Mazurach w okolicach Augustowa, 

położonym nad jeziorem Sajno. Jezioro Sajno położone jest na Mazurach, na południe od Augustowa. Ma ono 

powierzchnię 522 ha i maksymalną głębokość 28 m. Jego długość to 7,1 km a maksymalna szerokość 1,1 km. 

Jezioro Sajno to jezioro rynnowe o wydłużonym, regularnym kształcie. Brzegi zbiornika są w większości 

wysokie i suche, porośnięte borem mieszanym. Jedynie przy wpływie Sajownicy znajduje się podmokła łąka, 

torfowisko i małe bagienko. Sajno otoczone jest ze wszystkich stron lasami Puszczy Perstuńskiej, będącej 

częścią kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej.  

Brzegi jeziora są w większości dosyć strome i chociaż linia brzegowa sprawia wrażenie mało zróżnicowanej, 

wędkarze, którzy chcieliby spenetrować akwen, znajdą wiele zatok, zatoczek i cypli, z których można 

zapolować zarówno na ryby spokojnego żeru, jak i na drapieżniki. 

Do naszej dyspozycji pozostają domki 2, 3, 4-osobowe. BRAK POLA NAMIOTOWEGO. 

Więcej informacji na temat Ośrodka na stronie: http://www.ow-skowronek.pl/onas.html 

Więcej informacji na temat okolic na stronach: 

http://www.wedkuje.pl/l/jezioro-sajno/1155 

http://www.polskieszlaki.pl/augustow.html 

http://www.augustow.pl/pl/informacja-turystyczna 

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 oraz egzamin pracy wodnej wg przepisów Stowarzyszenia TERRANOVA 
sędziowane przez sędziego międzynarodowego 

 

http://www.ow-skowronek.pl/onas.html
http://www.wedkuje.pl/l/jezioro-sajno/1155
http://www.polskieszlaki.pl/augustow.html
http://www.augustow.pl/pl/informacja-turystyczna
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OPŁATY 

Opłata za udział w zajęciach:  

1. Za psy będące własnością członka Stowarzyszenia :  

400 zł za pierwszego,  

300 zł za drugiego,  

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 2019 

roku (data wpływu składki na konto Stowarzyszenia):  

500 zł za pierwszego,  

400 zł za każdego następnego,  

100 zł za psa weterana. 

 

Opłaty za noclegi:  

 Domki parterowe 4-osobowe – z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą: 

o Koszt wynajmu domku – 150 zł/dobę; 

o Wyżywienie – śniadanie i obiad – 35 zł/osobę. 

 Domki jednopokojowe 4-osobowe – z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą: 

o Koszt wynajmu domku – 45 zł/osobę; 

o Wyżywienie – śniadanie i obiad – 35 zł/osobę. 

 Domki piętrowe 4-osobowe typu BRDA (zalecane ze względu na to, iż ośrodek składa się głównie 
z nich) – z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą: 

o Koszt wynajmu domku – 150 zł/dobę; 

o Wyżywienie – śniadanie i obiad – 35 zł/osobę. 

 Domki 3-osobowe – z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą: 

o Koszt wynajmu domku – 90 zł/dobę; 

o Wyżywienie – śniadanie i obiad – 35 zł/osobę. 

 Domki 2-osobowe – z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem, lodówką, pościelą: 

o Koszt wynajmu domku – 80 zł/dobę; 

o Wyżywienie – śniadanie i obiad – 35 zł/osobę. 

Energia elektryczna jest wliczona w opłatę za zakwaterowanie. 

W przypadku dogrzewania domków naliczana jest dodatkowo opłata 15 PLN/dzień (koszty rozliczane 
indywidualnie z ośrodkiem) 

Stowarzyszenie Terranova zastrzega sobie możliwość zmiany uczestnikowi wybranego domku na większy 

z powodu braku możliwości przyjęcia innego zgłoszenia gdy domków mniejszych zabraknie, o czym 
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Stowarzyszenie niezwłocznie poinformuje uczestnika aby mógł się odnieść do tej zmiany w ciągu 2 dni 

roboczych. 

Opłaty za wyżywienie: 

Wyżywienie dla osób zakwaterowanych w domkach jest nieobowiązkowe. Organizator ZALECA skorzystanie 
z opcji wyżywienia. Domki nie posiadają kuchenek co uniemożliwia przygotowanie posiłków na miejscu 
za wyjątkiem ogólnodostępnych grilli. Udział w zajęciach może uniemożliwić samodzielne 
przygotowywanie posiłków lub wyjazdów do jadłodajni.  

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 30.03.2019 

Terminy płatności: 

1 rata – zadatek - płatna do 11-03-2019  – 40% sumy opłat  

2 rata płatna do 10.04.2019 - 30% sumy opłat 

3 rata płatna do 10.05.2019 – 30% sumy opłat 

Uwaga! W sobotę 24 sierpnia 2019 odbędą się certyfikacja i egzamin sędziowane przez zaproszonego 

z Francji sędziego Bernarda Pouvesle. Udział w certyfikacji i egzaminie nie jest obowiązkowy, 

ale serdecznie zachęcamy - dla zwycięzców przygotowaliśmy fajne nagrody   

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem do Dagmary Łudzińskiej 

dludzinska@gmail.com  

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ OPŁACONYCH ZGŁOSZEŃ. 

UWAGI: 

Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 r . Zadatek jest bezzwrotny, 

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

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

nie krócej niż od 01-01-2019 r. i posiadać opłacone składki członkowskie na bieżąco oraz za min. 7 miesięcy 

roku 2019.  

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

przypadku zwracane będą pełne wpłacone kwoty. 

Zgłoszenia na certyfikacje i zawody odbywają się na miejscu warsztatów, opłaty za certyfikację przyjmowane 

będą tylko w gotówce. 

Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Warsztatów. 

mailto:dludzinska@gmail.com
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Zgłoszenie jest integralna częścią niniejszego zaproszenia. 

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, Mistrzów - dla członków Stowarzyszenia 100 zł (25 Euro),  

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

Opłata za zawody: 

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

dla osób, które nie są członkami 50 zł (10 Euro). 

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

dla osób, które nie są członkami 100 zł (25 Euro). 

 

Ośrodek:  
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Domki 3-osobowe 
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Domki – 4-osobowe piętrowe 

 
Domki 4-osobowe parterowe 
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