CENNIK OBOZÓW WAKACYJNYCH
i LARPÓW WEEKENDOWYCH 2022
Termin

Opis

OBÓZ LARPOWY "SILBERBERG URWIS"
10-16.07.2022

FABULARNY OBÓZ DLA DZIECI - termin dla najmłodszych

Wiek
Najmłodsi
8 – 13 lat
zależnie od stopnia
dojrzałości dziecka

OBÓZ LARPOWY "SILBERBERG: DZIEDZICTWO”

Cena
1350 zł

17-23.07.2022

Tekst, zwiastujący fabułę, pojawi się tutaj w najbliższym czasie.

Młodsi uczestnicy*
13-16 lat

1850 zł

24-30.07.2022

Przygodowy larp w terenie, pełen wyzwań i zagrożeń,
mistycyzmu i tajemnic. Gramy w realiach fantasy w świecie
Silberberg

Starsi uczestniczy*
Powyżej 16 lat

1850 zł

Larp weekendowy „SILBERBERG: Epilog”
Co wyniknie z letnich przygód śmiałków, tego jeszcze nie wiemy,
ale wiemy, że to właśnie będzie podstawą wydarzeń Epilogu.
7 -9.10.2022

Intensywny larp terenowy, bazujący na wątkach fabuły
wakacyjnej.

520 zł
Uczestnicy od 14 lat

Dodatkowa możliwość rezerwacji noclegu w pensjonacie w
pobliżu Warowni.

620 zł

Pełną informację dotyczącą organizacji obozów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Poniżej
streszczamy najważniejsze kwestie.
* WIEK UCZESTNIKÓW
Nasze turnusy są wstępnie podzielone według wieku uczestników, ale zaznaczamy, że jest to wskazanie, a nie wymóg.
Ten podział na pewno nie będzie szczególnie ścisły – bardzo wielu rodziców rezerwuje taki termin, jaki pasuje im w
kalendarzu, na młodszym turnusie będzie bardzo wielu uczestników w wieku 16 lat i wyżej, kilku uczestników w młodszym
wieku przyjedzie na pewno na starszy turnus. My z naszej strony dopasujemy fabułę turnusów do wszystkich uczestników
danego turnusu, tak żeby dla nikogo nie była ona “za mocna” ani kondycyjnie ani emocjonalnie.

1.

Co obejmuje cena
OBOZY:
W obrębie oferty uczestnik naszych obozów ma zapewnione:
✓ Pełną opiekę kwalifikowanych wychowawców
✓ Ubezpieczenie NNW
✓ Pełne wyżywienie od obiadokolacji 1 dnia do śniadania 7 dnia pobytu
✓ Zakwaterowanie w bazie noclegowej "Warownia"
✓ Możliwość bezpłatnego wypożyczenia stroju fabularnego i broni bezpiecznej
✓ Opiekę Mistrza Gry przed obozem – przygotowanie postaci do udziału w grze
✓ Wielowątkową, absorbującą fabułę
✓ Animację gry w trybie 24/7 od 2 do 6 dnia pobytu
✓ Oprawę gry, w tym efekty specjalne, charakteryzację, stroje, broń i akcesoria
✓ Zniżkę na zakupy w sklepie larpowym "Rekwizytornia"
LARPY WEEKENDOWE
✓ Pełną opiekę kwalifikowanych wychowawców
✓ Ubezpieczenie NNW
✓ Pełne wyżywienie od obiadokolacji 1 dnia do śniadania 3 dnia pobytu
✓ Zakwaterowanie w bazie noclegowej "Warownia" lub w innej kwaterze, gdzie warunki pobytu
zostaną określone w umowie
✓ Możliwość bezpłatnego wypożyczenia stroju fabularnego i broni bezpiecznej

✓
✓
✓

Opiekę Mistrza Gry przed obozem – przygotowanie postaci do udziału w grze
Wielowątkową, absorbującą fabułę
Animację gry w trybie 24/7 – gra rozpoczyna się w nocy po przyjeździe i kończy w nocy
następnego dnia zależnie od rozwoju wydarzeń fabularnych
Oprawę gry, w tym efekty specjalne, charakteryzację, stroje, broń i akcesoria
Zniżkę na zakupy w sklepie larpowym "Rekwizytornia"

✓
✓
2. Dojazd
Dojazd nie jest ujęty w cenie obozu. Organizujemy dojazdy łączone - pod opieką naszych konwojentów za
pośrednictwem PKP lub autobusów liniowych z określonych miejscowości do Wrocławia, a z Wrocławia
autokarem czarterowym do Srebrnej Góry.
Miejscowości dojazdowe główne:
✓ Warszawa – 150 zł
✓ Poznań - 100 zł
✓ Katowice lub Gliwice – 100 zł
✓ Opole – 80 zł
✓ Wrocław - 50 zł
WAŻNE - cena dotyczy uczestników posiadających przy sobie ważną legitymację szkolną.
Istnieje możliwość umówienia innych miejsc dojazdowych, pod warunkiem:
✓ Minimum 5 dojeżdżających uczestników
✓ Możliwość wysłania 2 konwojentów (uprzedzamy, że z przyczyn organizacyjnych nie zawsze
możemy mieć taką możliwość)
Dojazd na larp weekendowy:
✓ Wrocław - 50 zł
3. Zniżki i promocje na obozach:
✓ Zniżka weterańska – upust wysokości 10% od ceny głównej, dla każdego uczestnika, który
wcześniej przynajmniej raz brał udział w naszym larpie.
✓ Zniżka rodzinna – upust w wysokości po 3% dla uczestników z jednej rodziny, którzy pojadą na
obóz (nie musi być ten sam turnus) w jednym roku
✓ Zniżka last minute – zniżkę ogłaszamy między 15 a 25 czerwca, obejmuje ona pozostałe wolne
miejsca na obozach. Zniżka to minimum 100 zł, ale trzeba pamiętać, że w tym czasie na
interesującym Cię larpie może nie być już miejsc.
Warunek – rezerwacja musi wpłynąć po ogłoszeniu promocji. Nie uwzględniamy możliwości
wycofania rezerwacji i ponownego jej wysłania.
✓ Zniżki konkursowe – przez cały rok na naszej stronie na Facebooku organizujemy konkursy, w
których można wygrać bony zniżkowe na larpy. Zapraszamy do udziału.
4. Rezerwacja
Chcesz pojechać na wyjazd larpowy lub wysłać tam swoje dziecko – oto, co jak wygląda strona formalna
rezerwacji:
✓ FORMULARZ zgłoszenia uczestnika – link znajdziesz na stronie internetowej. Przez formularz
prosimy o podanie podstawowych danych uczestnika oraz adresu e-mail
✓ MAIL z potwierdzeniem – przyjdzie na skrzynkę mailową w odpowiedzi na formularz
zgłoszeniowy. Do maila dołączone są:
➢ Umowa – plik jest podpisany przez Organizatora. Trzeba go wydrukować, wypełnić i
podpisać, po czym przywieźć ze sobą na miejsce zbiórki.
➢ Karta uczestnika – koniecznie do wypełnienia część o stanie zdrowia uczestnika
✓ ZALICZKA – stanowi potwierdzenie rezerwacji. Trzeba ją wpłacić do 14 dni po otrzymaniu
umowy, potem anulujemy rezerwację.
➢ KWOTA ZALICZKI na obóz za 1 uczestnika to 300 zł
➢ KWOTA ZALICZKI na larp weekendowy za 1 uczestnika to 100 zł
✓ PACZKA INFORMACYJNA – ten mail otrzymujecie po wpłacie zaliczki. Znajdują się w nim
informacje bezpośrednio dla uczestnika, są to linki do informacji fabularnych oraz link do ankiety
postaciowej.
➢ Link do ankiety – za pomocą ankiety zgłaszamy postać do gry. Po zgłoszeniu skontaktuje
się z Wami mailowo osoba prowadząca grę, celem uzgodnienia szczegółów postaci.
✓ MAILE informacyjne – wraz ze zbliżającym się terminem wyjazdu będziemy informować o takich
rzeczach jak:
➢ Godziny i miejsca wyjazdów
➢ Co przygotować na obóz
➢ Kontakty do wychowawców
➢ I inne przypominajki

Zapraszamy !

