
Element wyposażenia 
cena za 1 

dzień 

cena za 

weekend 

cena za 

tydzień * 

cena za 

tydzień ** 

Butla 10 litrów, ( pełna ) 20 zł 25 zł 60 zł 50 zł 

Butla 12 litrów, ( pełna ) 25 zł 30 zł 70 zł 60 zł 

Butla 15 litrów, ( pełna ) 30 zł 35 zł 100 zł 80 zł 

Zestaw twinset 2x12l / 2x10l 45 zł 60 zł 170 zł 150 zł 

Jacket (kamizelka) 30 zł 40 zł 130 zł 100 zł 

Automat oddechowy 30 zł 40 zł 130 zł 100 zł 

Mokry skafander ( pianka ) 25 zł 30 zł 120 zł 90 zł 

Suchy skafander z ocieplaczem 80 zł 100 zł 220 zł 180 zł 

Pas balastowy z ciężarkami 10 zł 10 zł 50 zł 40 zł 

Płetwy 10 zł 15 zł 70 zł 60 zł 

Maska 10 zł 15 zł 60 zł 50 zł 

Rękawice 10 zł 10 zł 60 zł 50 zł 

Kaptur 10 zł 10 zł 60 zł 50 zł 

Buty 10 zł 10 zł 60 zł 50 zł 

Bojka 10 zł 15 zł 70 zł 60 zł 

Nóż 10 zł 15 zł 70 zł 60 zł 

Latarka 20 zł 30 zł 100 zł 80 zł 

Kołowrotek 20 zł 30 zł 100 zł 80 zł 

Komputer nurkowy 50 zł 60 zł 150 zł 120 zł 

Komplet sprzętu (butla 15l, jacket, automat, pianka, 

pas balast., płetwy, maska, rękawice, kaptur, buty 
90 zł 130 zł 200 zł 170 zł 

* cena wypożyczenia na tydzień
 

** cena wypożyczenia na tydzień przy wyjazdach organizowanych przez W.C.N.
 

 

 



W cenie kursów wypożyczenie sprzętu gratis! 

Sprzęt wypożycza się znajomym lub kursantom oraz klientom zaprzyjaźnionym z WCN, od tego cennika nie 

przysługują zniżki. Dla naszych Gości zakwaterowanych w pensjonacie "Leleszki" obowiązuje 50% rabat na 

wypożyczenie sprzętu i ładowanie butli. 

Wypożyczanie sprzętu na weekend odbywa się w piątek, natomiast zwrot CZYSTEGO sprzętu musi 

nastąpić do poniedziałku (do godz. 19:00) po tym weekendzie. 

Za zagubiony lub zniszczony sprzęt pobierana jest opłata jak za nowy. Za naprawę sprzętu uszkodzonego z 

winy klienta pobierana jest opłata odtworzeniowa wg. stawek Warszawskiego Centrum Nurkowego Dive 

Club. 

 

 


