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Lezení na horolezecké stìnì, lezení na lezecké síti, ministolní
tenis, lukostøelba, minigolf, kroket, holandský billiard, stolní
hokej Weykick, strategická švédská hra Kubb, házecí hra Spin
Ladder, kuželky, deskové hlavolamy, slack-line, hry a soutìže.

www.lanovyparkhradec.cz

LANOVÝ PROGRAM
Nabídka pro organizované skupiny na červenec-srpen
Lanové programy programy jsou sestavené pro skupinu (20-30 účastníků). Jednotlivé časové bloky jsou naplánovány
s ohledem na volnou kapacitu v lanovém parku. Při větším počtu účastníků řešíme realizaci programu vzájemnou
dohodou.
OBSAH PROGRAMU:
Dle zdatnost a věku účastníků Vám doporučíme druh a počet lanových překážek.
Pro zdatné:
28 vysokých lanových překážek, 7 visutých lanovek v průjezdném okruhu
Pro mladší:
15 nízkých překážek + 1x lanovka
Pro všechny: Lezení na horolezecké stěně, lezení na lezecké sít, ministolní tenis, lukostřelba, minigolf, kroket,
holandský billiard, stolní hokej Weykick, strategická švédská hra Kubb, házecí hra Spin Ladder,
kuželky, deskové hlavolamy, hry a soutěže.
ČASOVÉ BLOKY A CENY:

Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
REZERVACE:

Ceny včetně DPH 15%

11.00 - 13.00 hod
8.30 - 11.00 hod
11.00 - 13.00 hod

150 Kč kod LANP
170 Kč kod LANP
150 Kč kod LANP

Vzhledem k omezenému množství termínu prosíme o brzkou telefonickou rezervaci termínů. Po
rezervaci blokujeme termín 14 dní. Během této doby je nutné vyplnit a zaslat objednávkový formulář
na e-mail: info@lanovyparkhradec.cz.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY:
Z důvodu nevyhovujícího počasí či nenadálé skutečnost lze objednávku bez závazků stornovat. Tuto skutečnost je
nutné ohlásit na naše kontakty (nejdéle 24 hod před nástupem na program).
SOUHLAS S PROVOZNÍM ŘÁDEM LANOVÉHO PARKU:
Zakoupením vstupenky na lanový program každý účastník souhlasí s provozním řádem lanového parku. Při příchodu
vedoucí předloží aktuální seznam účastníků. Seznam lze vyplnit na místě či předem zaslat formulář na e-mail.
V příloze e-mailu zasíláme i formulář pro zákonného zástupce žáka (lze použít místo výše uvedeného seznamu
účastníků).
PLATBA: Hromadně při příchodu v hotovost či na fakturu (čtrnáctdenní lhůta splatnost).
ZRUŠENÍ REALIZACE PROGRAMU ZE STRANY PROVOZOVATELE: Z důvodu „vyšší moci“ může provozovatel zrušit pořádání
objednaného programu. V tomto případě se neprodleně vrací účastníkům celá uhrazená částka za program. Zejména se jedná o
uzavření lanového parku z důvodu mimořádných, nepředvídatelných a nezaviněných událost (přírodní katastrofy, poškození
areálu parku, uzavření lanového parku ze strany pronajímatele pozemku,….).
PLATBA: Platba se provádí hromadně při příchodu do areálu dle skutečného počtu účastníků. Vedoucímu skupiny je vystaven
účetní doklad. Po dohodě lze vystavit i fakturu s čtrnáctdenní lhůtou splatnost.

DALŠÍ NÁMĚTY NA AKTIVITY: Bruslařský okruh 15 km u areálu (půjčovna in-line vybavení, paintball v areálu, koupaliště Flošna,…

Bližší informace na www.lanovyparkhradec.cz.

