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Instytut Transportu Samochodowego 
ul. Jagiellońska 80 
03-301 Warszawa 
tel. 22/814-12-37 
fax. 22/675-62-13 

Zakład Usługowo Szkoleniowy 
„Perfekt” Maria Nawrocka 

ul. Modrakowa 73 
85-864 Bydgoszcz 

tel. 52/322-98-87, fax. 52/327-60-22
 

Harmonogram 
wyjazdu szkoleniowego 

OSLO i FIORDY NORWEGII 
 

2 czerwca br. \sobota\ 

1900 spotkanie uczestników na lotnisku Warszawa Okęcie 

2110 wylot do Bergen  

2335 przylot do Bergen, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

 

3 czerwca br. \ niedziela\ 

700– 900 śniadanie w hotelu 

900 przejazd na zwiedzanie 

 wyjazd kolejką szynową na górę Floyen, wodospad Tvindefossen, po drodze lunch 

 przeprawa promowa przez Sognefjord, przejazd do Sogndal 

2000 zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg 

 

4 czerwca br.\ poniedziałek\  

800- 900 śniadanie w hotelu 

1100 program merytoryczny: 

 badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów, 

 rodzaje  badań i zakres badań, 

 badania pojazdów po zmianach  konstrukcyjnych, 

 zasady wypełniania  dokumentów po badaniach. 

 po szkoleniu: 

 wyjazd do Geiranger w drodze lunch, postój przy jeziorku lodowcowym przy lodowcu  

 Boyabreen, przejazd na północ w stronę firodu Nordfjord, krótka przeprawa promowa, 

 przejazd „Drogą Troli”, przejazd „Drogą Orłów” 

1900 przyjazd do Geiranger, 

1930 zakwaterowanie w hotelu Union 

 

5 czerwca br. \ wtorek \ 

800 śniadanie w hotelu 

900 program merytoryczny: 
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 zasady uzyskiwania uprawnień diagnostycznych: 

 statystyki badań technicznych pojazdów ilości  badań negatywnych, 

 opłaty za badania techniczne, 

 przepisy państwowe w zakresie sposobu i zakresu wykonywania badań. 

 po szkoleniu: 

 rejs po fiordzie Geiranger, wyjazd na punkty widokowe Flydalsjuuvet i szczyt Dalsnibba, 

 lunch w drodze przejazd do Lillehammer, zwiedzanie obiektów olimpijskich, 

1900 kolacja w pobliżu skoczni, przejazd do hotelu i nocleg 

 

6 czerwca br \ środa\  

800 - 900 śniadanie w hotelu 

900 program merytoryczny - wyjazd do Oslo na spotkanie w stacji diagnostycznej, 

 pokaz wykonywania badań technicznych 

 wyposażenie stacji diagnostycznych  

 wykonywanie badań technicznych pojazdów z zamontowanymi  

 urządzeniami technicznymi 

 po spotkaniu: 

 obiad w restauracji, czas wolny 

1700 przejazd na lotnisko Gardemon    

2120 przylot do Warszawy 
 

Świadczenia: 

− przejazd samolotem linii Norwegian Warszawa-Bergen oraz Oslo-Warszawa, 

− cztery noclegi w hotelach w Norwegii, 

− wyżywienie: śniadania i obiadokolacje oraz lunche na postojach w Norwegii, 

− program merytoryczny i spotkanie w stacji diagnostyki pojazdów, 

− przejazd autokarem na całej trasie /spotkanie z uczestnikami w Bergen/, 

− rejs stateczkiem po fiordzie Sognenfjord do Kaupanger oraz Geiranger-Hellesylt-Geiranger, 

− przeprawy promowe, wstępy do obiektów, wjazd na Dalsnibba, 

− autoryzowany pilot-przewodnik w Norwegii, 

− ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków Signal Iduna. 

Opłata za osobę: 4.590 zł / dla członków Patronatu ITS nad SKP oraz osób  

 współpracujących z Z.U.S. „Perfekt” . 

 4.790 zł / pozostali uczestnicy wyjazdu 

Termin zgłoszenia z wpłatą do 2o kwietnia 2012 r. 

Dodatkowe uwagi: 
− zalecane zabranie odzieży sportowej, 
− osoby chcące skorzystać z hotelowych basenów proszone są o zabranie strojów kąpielowych 
− bagaż główny (walizka) maksymalnie do 20 kg, 
− bagaż podręczny maksymalnie do 10 kg, 
− waluta korona norweska (przelicznik: 1 korona norweska = 0,56 złotego). 


