NABÍDKA DOPROVODNÝCH AKTIVIT
Vážení přátelé,
předkládám Vám nabídku doprovodných aktvvt lanového parku Hradec Králové. Tyto aktvvty můžete
využít přv realvzacv dětských dnů, fremních setkání čv teambuvldvngů po celé České republvce.
Předem děkujeme za seznámení s nabídkou.







ZÁKLADNÍ PODMINKY AKTIVIT
aktivitu ivždy staiv a provivovuuež kivaiiikovivaná ovssiuaaa
na aktivitáca sž povuž ivae ivežcany sžupžčínovstn povů ckya
sovučíást aktivity ež kovůpižtn ůovntáž a džůovntáža úkiid piovcaya
standardn dovsa provdukcž ež dov 5 aovd (nžuapovčí táivá sž dov n čías př praivy)a
účíastn k ů aktivit nžn seždnánov úrauovivé poveietnn ឩ

KALKULACE PROGRAMŮ
U každé aktivity ež uivždžna cžna ua aktivitu (instruktovra ržaiiuacž) a uákiadn povdů nkyឩ Při ovseždnán
iv cž provgraů sž provivád saůovstatná kaikuiacž diž uivovižnýca aktivitឩ Nnktžré aktivity iuž uap ečíit sžu
instruktovra s niže cžnovua povpř padn uasžupžčíit iv cž instruktovry (s př piatkžů)ឩ Cžna ua dovpraivu sž
určíuež diž povčítu uivovižnýca aktivitឩ Kovntakt: Mgrឩ Paivži Baida – infov@ianovivyparkaradžcឩcu
(upřždnovstňuežůž ž-ůaii)a +420 777 136 114
Ceny bez DPH 15%
MOBILNÍ VYSOKÉ
LANOVÉ PŘEKÁŽKY
2 instruktovři
sždac úivaužk
eistc provstřždky
ažiůa

MOBILNÍ NÍZKÉ LANOVÉ
PŘEKÁŽKY

4500 Kč
K dvspozvcv přes 20 druhů
vysokých lanových
překážek včetně lezeckých
sít, skoků, lanovek, lezení
na komíny z přepravek, …

K dvspozvcv přes 20 druhů
nízkých lanových překážek.

3000 Kč

Záchytná síť o velvkost
8 x 3 metry na
samonosných sloupech.

4000 Kč

1 instruktovr
eistc provstřždky
ažiůa

LUKOSTŘELBA
1 instruktovr
2 x tžrčí
2 x iuk
e py
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3500 Kč

STŘELBA Z PRAKŮ
1 instruktovr
4 x prak
střžiiivov
uaivnežné tžrčíž

Záchytná síť o velvkost
8 x 3 metry na
samonosných sloupech.

FOUKAČKY
1 instruktovr
2 x tžrčí
2 x fovukačíka
arovty

Terče mají velkou plochu
pro zachytávání střel. Na
přání sestavíme za terčv
ochrannou síť jako na
lukostřelbu.

3500 Kč

Vhodný povrch bez ostrých
předmětů. Účastnícv
provádějí kotouly, přemety,
vzájemné souboje. Na přání
přvvezeme krycí plachtu 6 x
6 m.

3000 Kč

BUMPERBALL
1 instruktovr
2 kovuiž

PONNY HOP
skákadlo
1 instruktovr
2 x skákadiov

DISCGOLF
3 x kove
3 x ovdaovdietn
3 x povpis ařietn
10 x sada disk
(dovaauovivac + střždn )
scovržkarty

2800 Kč
Dovádění, závody na obřích
skákadlech. Zábava vhodná
pro dět v dospělé.

Téměř kdekolvv sestavíme
dvscgolfové hřvště s 5
„jamkamv“. Pravvdla hry
jsou obdobná jako u hry
golf, pouze se hraje se
specválnímv létajícímv talířv.

3000 Kč
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LUKOSTŘELECKÁ BITVA
1 instruktovr
6x ivžiký iuk
6x ůaiý iuk
Ocaranné srýiž
Š py s sžupžčínovu
kovncovivkovu

FACEPATING
„malování na obličej“
1 ůai řka
sarivya etntcž
sada ivuovr
st i 2x židiž

Bezpečná lukostřelba na
protvníka. Sestavíme Vám
jednotlvvá utkání, turnaje čv
tematcké hry. Počet
vybavení můžeme navýšvt
až na 30 hrajících hráčů

7000 Kč

3000 Kč
Malování na oblvčej dle
dodaných vzorů zkušenou
malířkou.

SHAZOVÁNÍ Z KLÁDY
1 instruktovr
1 x kiáda + piacata
2 x kovp
4 x ažiůa

Šerm na kládě s obřím
kopím. Výška klády 40 cm
zajvšťuje bezpečný dopad
na zem.

3000 Kč

Skupvnové lyže pro 5
účastníků. Lze pořádat
paralelní závody čv
dovednostní závod na čas.

2500 Kč

SKUPINOVÉ LYŽE
1 instruktovr
3 x sada iyž
kiovsovučíky na ivyůžužn
trasy

MOBILNÍ KASINO
Ruižtaa Biackeacka Tžxas
Povkžra Čžské kovstkya
Piátýnkova Mžui kovuya
Kupičíkya Bankéřa…

Zábavný program
svmulující kasvno. Klasvcké
kasvnové hry doplněné o
„české“ hazardní hry. Hra o
fktvní bankovky
s možnost výroby
bankovek s vlastním
motvem.

od 3800
Kč/stůl

U smluvních partnerů Vám zajistme další aktvity dle Vašeho námětu.
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