PEVNOST
ADRENALINOVÝ
PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR
v LANOVÉM PARKU
Soupeøící týmy budou zdolávat
pøipravené úkoly a výzvy za úèelem
získávání indicií. Z nasbíraných
in dic ií tý m r o zluš tí c e s tu k
celkovému vítìzství. Èekají na Vás
adrenalinové a outdoorové
pøekážky, zábavné i logické soutìže.

LONGBOARD

Výuka, soutìže a výlet na longboardech, (zapùjèení boardù a chránièù v cenì
programu).
KOLOBÌŽKY
Výlet, hry a soutìže na outdoorových kolobìžkách. Pøedpokládáme využití
bruslaøského okruhu v hradeckých lesích (zapùjèení kolobìžek v cenì programu).
LANOVÝ BLOK
Vysoké lanové pøekážky, soutìže na lanových aktivitách, jízda na lanovkách,
lezecká sí, lezecká stìna.
LUKOSTØELECKÁ HRA Lukostøelba s bezpeènými šípy.
VODNÍ BLOK
Výuka a závody na paddleboardech, vodní hry.
ZÁBAVNÝ BLOK
Bumperball, šerm na kládì, lukostøelba, foukaèky, vrhací hvìzdice, týmové a
pohybové hry, minostolní tenis, minigolf, magnetický fotbal WeyKick, holandský
billiard, švédská hra Kubb, Spin Ladder, ruské kuželky,
žonglování, Ygolf, Discgolf.
SJEZD ØEKY ORLICE Organizovaný sjezd øeky Orlice na raftech,
úsek Kròovice - Svinary (9 km – 5 hod),
PAINTBALL
Fakultativní turnaj na paintballovém høišti.
Obsah jednotlivých programù pøizpùsobujeme vìku a zdatnosti úèastníkù.

www.lanovyparkhradec.cz

CENA PROGRAMU:
TERMÍNY:

1900 Kè

kod AD + oznaèení termínu

Pìtidenní program

(pondìlí-pátek)

A
B
C
D

E
F
G
H

6.7. – 2.7.
15.7. – 19.7.
22.7. – 26.7.
29.7. – 1.8.

5.8. – 9.8.
12.8. – 16.8.
19.8. – 23.8.
26.8. – 30.8.

ÚRAZOVÉ POJIŠTÌNÍ: Úèastníkùm sjednáváme základní úrazové pojištìní.
VÌK ÚÈASTNÍKÙ: Program je zamìøen na školní dìti od 10 do 15 let. Nižší vìk mùže být pøekážkou pro
skupinu pøi plnìní nároènìjších úkolù (výlet na kolobìžkách,…).
ALTERNATIVNÍ PROGRAM: V pøípadì extrémnì špatného celodenního poèasí se zaøazují do programu
„zastøešené“ aktivity v Hradci Králové – Aquacentrum, Labyrint divadla Drak, Fly-Zone, apod..
POÈET ÚÈASTNÍKÙ: Minimální poèet dìtí na jeden termín je 12. V pøípadì pøihlášení menšího poètu se
daný turnus neuskuteèní, pøihlášeným se vrátí uhrazený poplatek. Maximální poèet dìtí na jeden termín je
20.
MÍSTO REALIZACE: Lanový park na Støíbrném rybníku v Hradci Králové. V lanovém parku je vytvoøeno
plachtové zastøešené sezení. Zde si úèastníci mohou odložit svá osobní zavazadla, posvaèit, relaxovat èi se
ochránit pøed deštìm.
ÈASOVÝ PROGRAM: program AD má sjednocené èasy s programem KL
7:20
sraz úèastníkù u Muzea (první den v 7.00 hod)
7:40 - 8:00
doprava autobusem MHD do areálu kempu
8:00
nástup úèastníkù v lanovém parku
8:30 - 12:00
1. blok aktivit
12:00 - 13:00
pauza na obìd/svaèinu, odpoèinek
13:00 - 15:30
2. blok aktivit
15:30 - 16:00
spoleèný návrat autobusem MHD do HK (Muzeum)
STRAVOVÁNÍ: Pitný režim (neslazené minerálky) je zajištìn po celou dobu programu. Obìd je možné
zprostøedkovat v restauraci kempu za 80,- Kè/den (hlavní jídlo + polévka). V programu jsou vždy zaøazeny
pauzy na obèerstvení. Pitný režim a svaèina na celodenním výletu (opékání uzenin) jsou zajištìny.
OBJEDNÁVÁNÍ – PLATBA: Závazná objednávka programu se realizuje na webových stránkách
www.lanovyparkhradec.cz vyplnìním a potvrzením objednávkového formuláøe. Zrušení èi zmìna
objednávky je možná pouze na základì vzájemné dohody s provozovatelem (písemnì na e-mail). Po
vyplnìní objednávky obdržíte potvrzení e-mailem. Podrobný postup objednávání se plnì øídí podmínkami
objednání, platby a stornování (na našich www). Platba se realizuje pøevodem (dle údajù na objednávce)
na úèet do termínu 7 dní pøed nástupem na turnus.
ZRUŠENÍ REALIZACE PROGRAMU ZE STRANY PROVOZOVATELE: Z dùvodu „vyšší moci“ mùže provozovatel
zrušit poøádání objednaného programu. V tomto pøípadì se neprodlenì vrací úèastníkùm celá uhrazená
èástka za program. Zejména se jedná o uzavøení lanového parku z dùvodu mimoøádných,
nepøedvídatelných a nezavinìných událostí (pøírodní katastrofy, poškození areálu parku, uzavøení lanového
parku ze strany pronajímatele pozemku,….).
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: Paintball, cena 250,- Kè (kompletní vybavení, 100 ks kulièek do hry). Službu realizuje
smluvní partner. Instruktoøi zajistí doprovod úèastníkù na akci a zpìt.
Po dobu hry úèastníci podléhají provoznímu øádu provozovatele paintballu.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÙ : Objednavatel poskytuje správci údajù
(provozovateli) pouze nezbytné osobní údaje pro zákonnou evidenci
úèastníkù programu. Osobní údaje nejsou poskytovány tøetím osobám.
Osobní údaje jsou archivovány po dobu jednoho roku.
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