
Program 
XI Rajd Wodno-Lądowy 

 MAZURY – CUD NATURY 
w dniach 16 - 19.09.2021 r. 

 
Dzień I  16.09.2021 r.   godz. 14:00 – 19:00   -  przyjazd uczestników 
     godz. 19:00   – kolacja grillowa w hotelowym Garden Barze  
       (alkohol na koszt uczestników)  
       
Dzień II 17.09.2021 r.   godz. 7:00 - 10:00   - śniadanie (godziny serwisu ustalone indywidualnie przy 
        zakwaterowaniu) 

godz. 10:00 – 16:00  - do dyspozycji uczestników jachty (z zastrzeżeniem możliwości 
wprowadzenia zakazu korzystania z kabin), kajaki,   
   

godz. 10:00 – 19:00 – możliwość skorzystania z basenów, sauny suchej i jacuzzi,  
 

zabiegi SPA dla chętnych osób w hotelowym Instytucie  PROPOZYCJE ZABIEGÓW   

      NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM   

http://hotel-amax.pl/pl/p/oferta_zabiegw/ 

 
     godz. 18:00 – 21:00  - kolacja w hotelowym Garden Barze (alkohol na koszt 
           uczestników) 
 
Dzień III 18.09.2021 r.   godz. 7:00 – 10:00  - śniadanie (godziny serwisu ustalone indywidualnie przy 
        zakwaterowaniu) 

 godz. 10:00 – 16:00  - do dyspozycji uczestników jachty (z zastrzeżeniem możliwości 
wprowadzenia zakazu korzystania z kabin), kajaki,   

 godz. 10:00 – 19:00 – możliwość skorzystania z basenów, sauny suchej i jacuzzi  
 
zabiegi SPA dla chętnych osób w hotelowym Instytucie PROPOZYCJE ZABIEGÓW 

NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM http://hotel-

amax.pl/pl/p/oferta_zabiegw/ 
 
godz. 18:00 – 21:00 - kolacja w hotelowym Garden Barze (alkohol na koszt 
   uczestników) 

 
Dzień IV 19.09.2021 r.   godz. 7:00 – 10:00    - śniadanie (godziny serwisu ustalone indywidualnie przy 
        zakwaterowaniu) 
       godz. 10:00 – 14:00 - do dyspozycji uczestników na indywidualne zamówienie  jachty 
        (z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zakazu korzystania z  
       kabin), kajaki,  
      do godz. 16:00           - wyjazd uczestników 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia lub jego całkowitego odwołania, 

wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego  

w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2. 

 

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania  

w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych 

obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne 

oraz środki dezynfekcyjne. 
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