LANOVÝ PARK – PROGRAM PRONÁJEM
Zahrnuje uzavření lanového parku pouze pro účastníky pronájmu.
Doporučujeme pro pořádání firemních či dětských dnů, soutěží, prezentací, …
PODMÍNKY PRONÁJMU
Minimální doba pronájmu je 2 hod. Obsluha provádí po skupinách školení účastníků a dohled nad
provozem aktivit. Délka úvodní instruktáže a oblékání nutné výbavy je 15 - 45 minut (dle počtu
a věku účastníků). U skupiny s převahou dětských účastníků se doba školení prodlužuje,
doporučujeme navýšit počet obsluhujících instruktorů. 15 minut před koncem pronájmu účastníci
končí s provozem lanových aktivit.
Na přání můžeme vytvořit soutěžní formu pronájmu (rozdělení do týmů, pravidla
a bodování, záznamové karty, časový program, vyhlášení výsledků, …).
ZABEZPEČENÍ PRONÁJMU
Lanový park je sestaven v souladu s ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2. Lanový park i lezecká výbava
prochází každoroční revizní zkouškou. Na programech se používají všechny nutné bezpečnostní
pomůcky. Instruktoři aktivit jsou kompletně proškoleni a seznámeni s vedením lanových
a outdoorových programů. Účastníci svým podpisem potvrdí souhlas s provozními podmínkami,
úplné proškolení a zacvičení do jednotlivých aktivit.
ZÁKLADNÍ PRONÁJEM ZAHRNUJE
Minilanové překážky
9 překážek se záchytnou sítí
Dětské lanové překážky
18 překážek, 1x lanovka
Vysoké lanové překážky
28 překážek, 7 lanovek
Doplňkové aktivity:
Biatlonová laserová střelnice, lezení na horolezecké stěně (vlastní jištění), lezení na lezecké síti
(vlastní jištění), skákací trampolínu, lukostřelbu, minigolf, kroket, holandský billiard, stolní hokej
Weykick, strategická švédská hra Kubb, házecí hra Spin Ladder , ruské kuželky, deskové hlavolamy,
slack-line, hry Angry birds, dětské házecí hry, logické hry a soutěže.
Cena:
Obsluha:
Příplatek za instruktora navíc:
Příplatek za návrh soutěžního programu:

2300 Kč

Ceny včetně DPH 15%

2x instruktor
300 Kč/hod/instruktor
600 Kč/program

AKTIVITY PRO ZPESTŘENÍ PRONÁJMU LANOVÉHO PROGRAMU
Doporučujeme zejména při větším počtu účastníků. Tyto aktivity vyžadují vlastního instruktora a jsou
realizované za příplatek (kalkulaci Vám navrhneme dle počtu hodina pronájmu a výběru aktivit).
SKOK DO HOUPAČKY (6m), LEZENÍ NA BEDNY (5m), FACEPATING, SKÁKACÍ BOTY, DISCGOLF,
BUMPERBALL, TÝMOVÉ HRY, RC AUTO, PADDLEBOARD
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