OFERTA: IMPREZA NA ZAMÓWIENIE
Czas trwania: 2 dni
Program: Wieczór kawalerski/panieński
Wyjątkowy moment w życiu, jakim jest nadchodzący ślub, wymaga wyjątkowej oprawy. Być może wkrótce wszystko w życiu
młodych się zmieni, więc tradycyjnie wieczór kawalerski czy panieński powinien pozostawić niezapomniane wspomnienia
przeżytej wspólnie z przyjaciółmi przygody.
Skrót informacji
Cena zawiera:
•
Noclegi
•
Wyżywienie
•
Zajęcia pod opieką animatorów i instruktorów
•
Opiekę organizatorską

Cena nie zawiera:
•
Dojazdu
•
Ubezpieczenia

Opis elementów oferty:
NOCLEG
•
1 nocleg w bazie noclegowej Warownia
Warownia to wyjątkowe miejsce. Stylizowana na średniowieczną osada położona w górach na skraju lasu oferuje noclegi
w drewnianych 4-osobowych domkach. Do dyspozycji gości są łazienki z prysznicami (w osobnym budynku) oraz duża
drewniana halla, a także spory teren ogrodzony warowną palisadą.
WYŻYWIENIE
•
1 x kolacja z ogniskiem
Klimat wyjątkowego miejsca to także odpowiedni posiłek. Proponujemy karkówkę pieczoną na kracie nad
ogniskiem, oraz dodatki – warzywa sezonowe do grillowania (np. cukinia, papryka, cebula). Do tego pyszny bigos,
a na deser – ciasto drożdżowe.
Drewno na ognisko uczestnicy zabawy przygotowują sami – materiał jest do pozyskania w najbliższej okolicy
Warowni.
•
1 x śniadanie
Śniadanie obejmuje bufet kanapkowy oraz dodatki, takie jak płatki śniadaniowe, świeże warzywa, twaróg lub
kiełbaski.
ZAJĘCIA

•
•
•

•

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.
Warsztaty łucznicze
o NAUKA STRZELANIA Z ŁUKÓW - warsztaty łucznictwa tradycyjnego, począwszy od historii łuku, aż do
strzelania do ruchomego celu. Nauka z obszernym instruktażem.
o BITWA ŁUCZNIKÓW - starcie kontaktowe z użyciem specjalnych strzał zabezpieczonych miękką
gumowo-filcową pacyną. Strzelcy używają lekkich (max 12 kg naciągu) łuków, są wyposażeni w stroje
ochronne (podobnie jak przy np. paintballu). W bitwie bierze udział kilku (4-8) strzelców, którzy
korzystając z różnych osłon terenowych muszą wyeliminować przeciwników. Zabawa daje uczestnikom
mnóstwo adrenaliny i świetną zabawę :)
Za dopłatą istnieje możliwość zamiany łucznictwa na grę airsoft.
NOCNA GRA TERENOWA "FORT ESCAPE"
Zabawa na zasadach popularnych "pokojów zagadek", z tym, że celem jest nie ucieczka z pokoju, a znalezienie…
czego, to już okaże się na miejscu
Idziemy po zmroku na jeden z pobliskich fortów Twierdzy Srebrnogórskiej, gdzie w scenerii starych kazamat grupa
uczestników będzie miała do rozwiązania serię zagadek i łamigłówek, związanych m.in. z historią fortecy. Grze
towarzyszy atmosfera tajemniczości i przygody, a samo zadanie będzie wymagało współpracy w kilku zespołach.
Konieczne będą latarki, a także strój i obuwie terenowe.

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). Mając
świadomość, że integralnym elementem imprez tego typu jest alkohol, zwracamy uwagę, że po spożyciu nie ma możliwości
uczestniczenia w zajęciach. Chcemy, aby Państwo dobrze się bawili, jednak kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze.

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ - grupa może zrezygnować z zawartych w pakiecie imprezy 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.
CENA IMPREZY
Grupa do 10 osób

2300 zł/całość

Grupa powyżej 10 osób

220 zł/os

Wartość wszystkich elementów oferty poza pakietem: 278 zł/os.
PRZYJAZD
Dostosujemy się w tym względzie do Państwa potrzeb, jednak aby dało się zrealizować podany zestaw zajęć, prosimy aby
przyjazd grupy zmieścił się między 13:00 a 15:00 pierwszego dnia pobytu. O godzinie przyjazdu prosimy informować tuż
przed terminem imprezy.
REZERWACJA
Jak wygląda rezerwacja terminu imprezy:
•
Kontakt w sprawie uzgodnienia terminu
•
Wstępna rezerwacja aktywna 14 dni
•
Otrzymanie umowy i regulaminu – podpisaną wersję prosimy odesłać drogą mailową
•
Potwierdzenie zarezerwowanego terminu – wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty
•
Przyjazd i rozliczenie pod koniec imprezy
Gdzie szukać dodatkowych informacji:
Na naszej stronie w dziale blogowym znajdziecie Państwo szerzej opisane następujące tematy:
•
Co zabrać ze sobą na wycieczkę do Srebrnej Góry
•
Warunki rezerwacji
•
Opisy zajęć
•
Opisy miejsc zakwaterowania
•
Informacje o kadrze instruktorskiej

Zapraszamy !

