
 
 

Oferta i cennik 

 

 

Windsurfing 

Rodzaj kursu* Zajęcia  

indywidualne 

(1os.), cena za 

kurs 

Zajęcia grupowe 

(2os.) cena za 

kurs 

Zajęcia grupowe 

(3 os.) cena za 

kurs 

1h 140,00 zł 220,00 zł 270,00 zł 

5h szkolenia  

+ 2h 

wypożyczenia 

sprzętu 

650,00 zł 1 000,00 zł 1 350,00 zł 

8h szkolenia 

+3h 

wypożyczenia 

sprzętu 

900,00 zł 1 400,00 zł 1 800,00 zł 

10h 

szkolenia** 

1 000,00 zł 1 600,00 zł 1 800,00 zł 

 

 

 

Kitesurfing 

Rodzaj kursu Zajęcia indywidualne 

(1 os.), cena za kurs 

Zajęcia grupowe (2 os.) 

cena za kurs 

Zajęcia grupowe (3 os.) 

cena za kurs 

2h 380,00 zł 570 zł. 680,00 zł 

6h 1 000,00 zł 1 500,00 zł 1 800,00 zł 

10 1 600,00 zł. 2 400,00 zł 2 850,00 zł 

* W cenę kursu wliczony jest kompletny sprzęt, trapez, kamizelka oraz 

ubezpieczenie NNW. 

 

Istnieje możliwość tworzenia pakietów indywidualnych i grupowych wg potrzeb 

kursanta. Cena do uzgodnienia, w zależności od ilości uczestników oraz czasu 

trwania szkolenia.  

Przez cały rok można  kontaktować się z nami telefonicznie i konsultować się, co 

do rodzaju wybranego kursu, jego intensywności i czasu trwania.  

 



Rekomendujemy dokonywanie wcześniejszych rezerwacji  wybranych kursów – uzyskają 

Państwo gwarancję dostępności terminu i 10% zniżki od ceny regularnej. 

 

Wypożyczalnia 

Windsurfing 1 godzina 1dzień 

Żagiel/pędnik 30,00 zł 150,00 zł 

Deska 30,00 zł 150,00 zł 

Zestaw szkoleniowy 50,00 zł 300,00 zł 

Zestaw funboardowy 60,00 zł 350,00 zł 

Pianka 10,00 zł 60,00 zł 

Trapez 10,00 zł 60,00 zł 

 
Kitesurfing 1 godzina 1 dzień 

Deska 40,00 zł 200,00 zł 

Deska + latawiec 100,00 zł 500,00 zł 

Latawiec z barem 70,00 zł 300,00 zł 

Pianka 10,00 zł 60,00 zł 

Trapez 10,00 zł 60,00 zł 

 

 1 godzina 1 dzień 

Katamaran 160,00 zł 600,00 zł 

Katamaran ze 

skipperem 

220,00 zł 900,00 zł 

Omega 80,00 zł 450,00 zł 

Omega ze skipperem 140,00 zł 750,00 zł 

Żaglówka regatowa 60,00 zł 400,00 zł 

Łódź wiosłowa 15,00 zł 90,00 zł 

Rower wodny 20,00 zł 100,00 zł 

 

 1 godzina 1 dzień 

SUP 30,00 zł 150,00 zł 

SUP z instruktorem  130,00 zł  
 

Regulamin wypożyczalni  

 

PRZECHOWALNIA 
 

 1 dzień 

Deska windsurfingowa/żagiel/pędnik 20,00 zł 

Zestaw windsurfingowy 30,00 zł 

Deska kitesurfingowa/latawiec 20,00 zł 

Zestaw kitesurfingowy 30,00 zł 

 

Regulamin przechowalni 
 

Przechowanie katamarana, skutera, łódki – w miarę możliwości i po indywidualnym 

wcześniejszym uzgodnieniu warunków. 

 

 

 

 

  

http://new.prosurfing.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin-wypozyczalni.odt
http://new.prosurfing.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin-przechowalni.odt


Uprzejmie informujemy, iż skorzystanie z oferty naszej szkoły jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz publikację 

wizerunku zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE 

DANYCH)(treść tutaj). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania 

materiałów i/lub odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu zwrotnego. Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest firma Prosurfing z siedzibą w Konopnicy, Uniszowice 22. 

 

 

http://new.prosurfing.pl/wp-content/uploads/2022/07/Szkola-zgody.odt

