OFERTA ROZRYWKOWA
BASEN
Pełnowymiarowy basen 25 m., brodzik, zjeżdżalnia: w cenie 8 zł od osoby.
PAINTBALL SPLATMASTER (paintball dla dzieci od 7 do 12 lat)
blok rekreacyjny: paintball dla dzieci pakiet: 100 sztuk kulek – 49,20 zł / osoba podana cena
zawiera opiekę instruktora oraz zabezpieczenie sprzętu: marker, maska, mundur, ochraniacze.
Doładowanie w cenie 24,60 zł za 100 sztuk kulek/ osoba.
PAINTBALL OPUS (paintball dla dzieci powyżej 10 lat)
blok rekreacyjny: paintball dla dzieci pakiet: 200 sztuk kulek – 79,95 zł / osoba podana cena
zawiera opiekę instruktora oraz zabezpieczenie sprzętu: marker, maska, mundur, ochraniacze.
Doładowanie w cenie 24,60 zł za 100 sztuk kulek/ osoba.
PAINTBALL realizowany jest pod opieką instruktorów na terenie poligonu o powierzchni ok. 1,5 ha,
co pozwala na jednoczesną grę dla grup do 60 osób. Rozgrywki odbywają się wg następujących
scenariuszy:
• DEATHMATCH – zespoły dążą do eliminacji wszystkich zawodników z drużyny przeciwnej.
• CAPTURE THE FLAG – drużyny przejmują flagę centralną i przekazują ją do bazy przeciwnika.
• POSZUKIWANIE ŁADUNKÓW – uczestnicy rozgrywki mają za zadanie odnaleźć
rozmieszczone na terenie walizki/ładunki rekwizyty i dostarczyć je do bazy swojej drużyny.
Ładunki można odbijać z bazy przeciwnika.
• DOMINACJA – na terenie rozgrywek zlokalizowane są trzy punkty z flagami obu drużyn,
wygrywa drużyna, która na koniec rozgrywki kontroluje większą liczbę punktów flagowych.
• OBRONA BAZY – taktyka obronna i atak przeciwnej drużyny. Każdy uczestnik zostaje
wyposażony w marker, maskę, mundur, ochraniacze oraz 200 kulek ( czas zabawy ok. 1-2h)
Koszt: 92,25zł/os
RAFTING to sport zespołowy, dzięki któremu grupa ludzi uczy się wzajemnej odpowiedzialności,
dzięki wspólnym przeżyciom, konieczności współdziałania i dobrej zabawie. Rafting na Torze
Kajakarstwa Górskiego w Krakowie jest niezwykle emocjonujący. Spiętrzenie wody i uzyskanie
przepływu na poziomie 15 m/s, to znacznie więcej wrażeń dla uczestników, niż rafting na
niektórych rzekach górskich. Podczas raftingu zabezpieczamy profesjonalny sprzęt do realizacji
spływu, a każdy uczestnik wyposażony jest w bezpieczne kamizelki asekuracyjne, pagaje i kaski.

Impreza realizowana jest pod opieką instruktora ratownika. Warto zabrać ze sobą: buty wiązane,
rzeczy do przebrania po pływaniu (łącznie z bielizną), ręcznik, nieprzemakalną kurtkę – dobór stroju
przez uczestników uzależniony jest od pory roku i panujących warunków atmosferycznych.
Rafting wraz z zapewnieniem obsługi instruktorskiej i ratowniczej, zapewnieniem sprzętu (pontony,
kaski, kamizelki, pagaje) oraz możliwością skorzystania z szatni.
Do dyspozycji uczestników spływu są 4 pontony 6. osobowe.
• minimalna liczba osób – 6,
• minimalny wiek uczestników 14 lat
• osoby poniżej 18 roku życie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
Koszt: dwa spływy po torze 40zł/osoba lub 1H (3-4 spływy) 80zł/osoba

