
 

KONCEPCJA: FIRMOWY KURS 
MOTOROWODNY Z EGZAMINEM  
NA PATENT STERNIKA

LICZBA OSÓB: 10-30 
CZAS TRWANIA: 3 dni / 2 noclegi

LOKALIZACJA: ZEGRZE 
CENA: od 590 zł / os.

www.sailinglegia.pl 

http://www.sailinglegia.pl


 

Serdecznie zapraszamy do organizacji  
FIRMOWEGO KURSU MOTOROWODNEGO  

Z SAILING LEGIA 

 
Nauka - Motorowodniactwo - Przyroda 

Wykorzystaj wyjazd firmowy do nauki nowych 
umiejętności. Zrealizuj firmowy kurs motorowodny 

zakończony egzaminem na patent sternika 
motorowodnego! 

SZUKASZ POMYSŁU NA ROZWÓJ ZESPOŁU?



 

DLACZEGO WARTO? CO ZYSKUJESZ?

• KURS I EGZAMIN NA TEJ SAMEJ MOTORÓWCE 

• PROFESJONALNE SZKOLENIE - FAKTYCZNE 
UMIEJĘTNOŚCI 

• KONSTRUKTYWNIE SPĘDZONY CZAS 

• PRZYJAZNA ATMOSFERA W GRUPIE 

• ZADOWOLONY I NAGRODZONY ZESPÓŁ 

• MOTYWACJĘ DO PRACY 

• NOWE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKORZYSTANIA  
W ŻYCIU „POZA PRACOWYM” 

• NOWĄ PASJĘ 

FIRMOWY KURS MOTOROWODNY SAILING LEGIA

PRZYKŁADOWY PROGRAM WYJAZDU

DZIEŃ 1 

Przyjazd do wybranego hotelu  
(np. Hotel 500 Zegrze) 

Zakwaterowanie 

Szkolenie teoretyczne cz.1* 

Kolacja 

*opcjonalnie do wykonania w 
siedzibie klienta. 

DZIEŃ 2 

Śniadanie 

Szkolenie teoretyczne + praktyczne 

Obiad 

Szkolenie teoretyczne + praktyczne 

Kolacja 

Szkolenie teoretyczne (próbny 
egzamin) 

DZIEŃ 3 

Śniadanie 

Doszkolenie 
Egzamin  
Obiad 

Zakończenie pobytu 



 

HOTEL

Bayliner CC7 
150 KM



PRZYKŁADOWE ZAKWATEROWANIE 
HOTEL 500 ZEGRZE 
jez. Zegrzyńskie, 25 km od Warszawy 

Ten położony w cichej i spokojnej okolicy na południowym brzegu Zalewu 
Zegrzyńskiego hotel dysponuje własną plażą, molo i przystanią. Na terenie 
całego hotelu można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do 
Internetu. 

Usytuowany na północny-wschód od Warszawy, zaledwie 25 km od centrum 
miasta, hotel 500 zapewnia doskonały dostęp do regionalnej sieci głównych 
dróg, a jednocześnie znajduje się w spokojnej, malowniczej okolicy.  
Do dyspozycji Gości jest duży, bezpłatny parking strzeżony. 
W hotelu znajduje się bar koktajlowy oraz elegancka restauracja, która słynie  
z wyśmienitej i wyszukanej kuchni.  
Latem na hotelowym tarasie, z którego roztaczają się panoramiczne widoki na 
jezioro, organizowane są przyjęcia przy grillu. 

Zapewnia on bowiem doskonałe udogodnienia, wysokiej jakości 
zakwaterowanie, wspaniałą obsługę oraz dogodną lokalizacją w cichej okolicy. 



 

HOTEL



Cena zawiera: 
-  organizację szkolenia teoretycznego i praktycznego zgodnie z wymaganiami 
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego  
-  motorówka do szkolenia z paliwem (2 pełne dni do dyspozycji) 
-  ubezpieczenie NNW i OC uczestników 
-  materiały szkoleniowe 
-  opiekę instruktorów Sailing Legia 

Cena nie zawiera: 
-zakwaterowania i wyżywienia (do skalkulowania zgodnie z życzeniem klienta) 
-dojazdu 
-  opłaty za egzamin (płatnej do PZMWiNW przez kursantów) 
-  opłaty za wydanie patentu (płatnej do PZMWiNW przez kursantów) 

Jurek Mieńkowski
tel. +48 606 610 529 
jurek@sailinglegia.pl  
www.sailinglegia.pl 

CENA od 590 pln / os.* 

ZAPRASZAMY!

* kurs do zorganizowania w dowolnym terminie, hotelu i lokalizacji.  
Cena do kalkulacji po złożeniu zapytania ofertowego.

mailto:jurek@sailinglegia.pl
http://www.sailinglegia.pl

