OFERTA: WYCIECZKA SZKOLNA
Czas trwania: 2 dni
Program: AKTYWNY
Wycieczki Aktywne są pomyślane dla grup, które chcą spróbować wszystkich atrakcji po trochu. Program wycieczki obejmuje
pełny przekrój najbardziej emocjonujących zajęć z różnych działów i wypełnia całkowicie czas pobytu, jednak jego realizacja
nie wymaga od uczestników żadnych specjalnych predyspozycji ani sportowej kondycji - wystarczy chęć do zabawy i dobry
humor :)
Skrót informacji
Cena zawiera:

Noclegi

Wyżywienie

Zajęcia pod opieką animatorów i instruktorów

Opiekę organizatorską

Cena nie zawiera:

Dojazdu

Ubezpieczenia

Opieki wychowawczej (instruktor, prowadzący
zajęcia, nie jest w sensie prawnym opiekunem)

Opis elementów oferty:
NOCLEG

1 nocleg w wybranym ośrodku.
Mamy do dyspozycji gości kilka ośrodków noclegowych o różnym standardzie pobytu. Wybór zależy od Państwa i
oczywiście od dostępności terminu.

WYŻYWIENIE

1 x obiadokolacja
Dwudaniowy standardowy obiad podany w godzinach późno popołudniowych (17:00-19:00)

1 x śniadanie
Śniadanie obejmuje bufet kanapkowy oraz dodatki, takie jak płatki śniadaniowe, świeże warzywa, twaróg lub
kiełbaski.
TYLKO przy zakwaterowaniu w Warowni śniadanie obejmuje możliwość zrobienia prowiantu.
ZAJĘCIA
Program wycieczki Aktywnej 2- dniowej obejmuje następujące punkty:

Zjazdy na linach
Asekurowany zjazd na linach alpinistycznych z wysokości ok. 25 m.

Wspinaczka na ściankę
Skalna ścianka wspinaczkowa z asekuracją "na wędkę", wysokość ok. 12 m.

Łucznictwo
Zajęcia obejmują instruktaż strzelania, naukę prawidłowej postawy i strzelanie z długich łuków typu angielskiego
(longbow).

Rzuty włócznią
Nauka posyłania do celu tej najpopularniejszej broni wczesnego średniowiecza.

Rzuty toporkiem bojowym
Rzut do celu stylizowanym toporkiem.

Strzelnica airsoft
karabinki, strzelby i broń krótka, wierne repliki rzeczywistych egzemplarzy, strzelające bezpiecznymi plastikowymi
pociskami (kulki 6mm). Możliwość sprawdzenia swojej celności i nauczenia się podstaw posługiwania bronią.

Wyprawa na forty Chochoły
Ciąg górskich umocnień w obrębie dzieła obronnego Twierdzy Srebrnogórskiej to obecnie niezwykle malownicze
ruiny, zatopione w górskiej zieleni. Spacer o modyfikowalnym stopniu trudności zajmuje około 2h.

Nocna gra terenowa
Prosta gra pochodząca od harcerskich zabaw sprawnościowych. Uczy radzenia sobie w lesie bez światła, ufając
zmysłom innym niż wzrok, a przy okazji dostarcza sporo wrażeń i śmiechu.

Regulamin
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w trakcie zajęć będziemy prosić o zapoznanie się i podpisanie regulaminu, który
zostanie załączony do umowy (treść regulaminu znajdziecie Państwo także na naszej stronie internetowej)
Harmonogram
Godziny i kolejność zajęć ustalamy przyjeździe grupy przy uzgodnieniu z kierownikiem wycieczki. NIE USTALAMY WCZEŚNIEJ
HARMONOGRAMU GODZINOWEGO, ponieważ kolejność i godziny zajęć są zależne od bieżących czynników - ilosci grup w
danym dniu czy pogody. W przypadku konieczności podania takowego w dokumentacji wycieczkowej jest możliwe
samodzielne ułożenie zajęć w wersji przykładowej harmonogramu.
REZYGNACJA Z ZAJĘĆ - grupa może zrezygnować z zawartych w pakiecie wycieczki zajęć na własne życzenie, jednak nie
przewidujemy z tego powodu zwrotu kosztów, także jeśli przyczyną będzie pogoda. Jesteśmy przygotowani do zrealizowania
pakietu zajęć niezależnie od warunków pogodowych.

KOSZTY DODATKOWE ORAZ GRATISY
Opiekunowie
Nauczyciele i inni opiekunowie w liczbie 1 na każde 10 uczestników nie płacą za wycieczkę. Dodatkowi opiekunowie powyżej
tej liczby ponoszą wyłącznie koszty pobytu, tj. 70 zł/noc.
Autokar – koszt parkingu
Jeśli grupa przyjeżdża własnym autokarem, należy uwzględnić koszt opłaty parkingowej w wysokości ok. 40 zł/dobę.
Kierowca - koszt pobytu
Dodatkowy koszt za pobyt kierowcy autokaru to 70 zł za noc. Koszt obejmuje nocleg w ośrodku wycieczkowym (poza
Warownią), a także śniadanie i obiadokolację.
PRZYJAZD
Dostosujemy się w tym względzie do Państwa potrzeb, jednak aby dało się zrealizować podany zestaw zajęć, prosimy aby
przyjazd grupy zmieścił się między 10:00 a 14:00 pierwszego dnia wycieczki. O godzinie przyjazdu prosimy informować tuż
przed terminem wycieczki.
REZERWACJA
Jak wygląda rezerwacja terminu wycieczki:

Kontakt w sprawie uzgodnienia terminu na wybranej kwaterze – mail

Wstępna rezerwacja aktywna 14 dni

Otrzymanie umowy wycieczkowej i regulaminu – podpisaną wersję prosimy odesłać drogą mailową

Potwierdzenie zarezerwowanego terminu – wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty

Przyjazd i rozliczenie pod koniec wycieczki
Gdzie szukać dodatkowych informacji o wycieczkach:
Na naszej stronie w dziale blogowym znajdziecie Państwo szerzej opisane następujące tematy:

Co zabrać ze sobą na wycieczkę

Warunki rezerwacji

Opisy zajęć

Opisy miejsc zakwaterowania

Informacje o kadrze instruktorskiej wycieczek

Zapraszamy !

