Zapraszamy zorganizowane grupy szkolne na wyjątkowy dzień pełen przygód
i niezapomnianych wrażeń!
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PRZYGODA

MISJA SPECJALNA

PARK LINOWY DLA DZIECI (min. 3 lata)
TYROLKA 100m
ZORBA DLA DZIECI
EUROBUNGEE (waga max. 45kg)
PARK LINOWY I
TYROLKA 320m
ZORBING „Zjazd z górki”
STRZELNICA ŁUCZNICZA
STRZELNICA PAINTBALLOWA
20 kulek
BOXES CLIMBING
BROŃ PNEUMATYCZNA
PAINTBALL 100 kulek

ADRENALINKA

Pakiety szkolne do wyboru wg wzrostu uczniów:
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UWAGA!!! Ze względu na wielkość parku, konieczna jest opieka nauczycieli/opiekunów podczas każdej z atrakcji.
Zazwyczaj dzieci są dzielone na kilka atrakcji w jednym czasie.

Jako dodatek do pakietów lub osobną atrakcję proponujemy zabawy zespołowe/integracyjne:
Cena za pakiet 6 zabaw integracyjnych wynosi:


PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PAKIETU ATRAKCJI SZKOLNYCH - 25 zł/os



JAKO INDYWIDUALNA ATRAKCJA - 40 zł/os

W pakiecie:
Narty wieloosobowe
Tutaj najważniejsze jest współdziałanie. Zawodnicy stają na dwóch nartach jeden
za drugim. Zadaniem drużyny jest pokonanie wyznaczonego odcinka drogi. Uczestnicy
muszą szybko znaleźć sposób, aby w tym samym tempie wykonywać kroki. Konkurencja
ta wykonywana jest w formie wyścigu lub slalomu.

Mumia
Grupa zostaje spięta folią, która sprawi, że uczestnicy będą mogli naprawdę
się do siebie zbliżyć. Wspólnymi siłami muszą w jak najkrótszym czasie
pokonać dystans bez wywrotek i zniszczenia opinającej ich folii. Pozornie
prosta zabawa może nastręczyć wiele problemów większym grupom, gdy
część jej uczestników idzie bokiem, a część tyłem do przodu. Tylko dzięki
zgraniu zespołu mogą poruszać się bezpiecznie i w dobrym tempie.

Gąsienica
Jest zabawą, która owszem, wymaga sprawności fizycznej poszczególnych
osób, ale przede wszystkim kładzie nacisk na współpracę w zespole.
Tu silniejszy pomaga słabszemu, a bardziej zwinny mniej sprawnemu.
To jedyny sposób, by ukończyć i wygrać ten szalony wyścig. Zabawa ta jest
przykładem atrakcji, która doskonale wkomponuje się w scenariusz firmowej
imprezy integracyjnej.

Cyrkiel, czyli popularna „Atka”.
Do zabawy wykorzystujemy "cyrkiel z drewnianych bali" - na którym
umieszczona jest jedna osoba. Jej zadaniem jest przewrócenie drewnianych
klocków

umieszczonych

dookoła

cyrkla

,pozbieranie

pozostawionych

przedmiotów lub pokonanie danego odcinka na czas. Do szczytu cyrkla
przymocowanych jest kilka lin. ATKA jest wprawiana w ruch przez odpowiednie
naciąganie przymocowanych lin.

Jenga XXL
Dla wszystkich tych którzy uwielbiają tworzyć i budować. Jednak tu nie poradzicie
sobie w pojedynkę jak w tradycyjnej grze. Klocki są znacznie większe- więc tylko
zespołowo dacie radę zbudować wieżę. Oczywiście wygrywa grupa, której uda się
ułożyć jak najwięcej warstw.

Półki
Waszym celem jest złożenie w jak najszybszym czasie zestawu półek. Półki muszą
być złożone według wzoru dołączonego do instrukcji.

INFORMACJE DODATKOWE:
 CZAS TRWANIA ATRAKCJI W PARKU - w zależności od wielkości grupy i wybranych atrakcji ok. 1,55h


INSTRUKTORZY - wszystkie zajęcia prowadzi wyszkolona kadra z dużym doświadczeniem oraz
uprawnieniami do prowadzenia tego typu zajęć



Wymagana jest zgoda rodziców na korzystanie z atrakcji parku (wzór poniżej)

MENU - dodatkowo płatne (konieczne wcześniejsze zamówienie):


Kiełbaska z ogniska, chleb, musztarda, ketchup

+ woda

mineralna 0,5 l - 10 zł/os


Grillowana pierś z kurczaka z frytkami, surówką i soczkiem
Cappy- 17zł/os

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
przygoda@adrenalina-park.pl
+48 501 241 213, +48 530 730 143
kontakt w godz. 10:00-18:00
Zapraszamy!
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW SZKOLNYCH:
1.

Pakiety przysługują wyłącznie grupom zorganizowanym (szkołom podstawowym, gimnazjalnym,
licealnym, koloniom i półkoloniom), które są pod opieką nauczyciela szkoły i innych opiekunów.

2.

Pakiety mogą przysługiwać uczniom oraz ich opiekunom.

3.

Przy zakupie pakietów szkolnych Adrenalina Park nie udziela żadnych dodatkowych rabatów.

4.

Pakiety mogą być wykorzystane wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji i wpłaceniu zaliczki.

5.

Atrakcji, przysługujących w ramach posiadania pakietu szkolnego, nie można wymieniać na inne
atrakcje oraz nie można wykorzystać ich w innym terminie. W razie niewykorzystania atrakcji z
pakietu w ustalonym terminie, pakiet traci ważność. W takim wypadku Adrenalina Park nie ponosi
kosztów wykupienia pakietu.

6.

Z atrakcji dostępnych w ramach pakietów szkolnych mogą korzystać osoby, które spełniają warunki
określone w regulaminach poszczególnych atrakcji.

7.

Warunkiem korzystania z atrakcji jest podpisanie oświadczenia przez gościa lub opiekuna prawnego.
Wzory dostępne poniżej.

Oświadczenie dla rodziców/opiekunów prawnych:
Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika atrakcji w Adrenalina Park
Ja niżej podpisany/na ..................................................................... (Imię i nazwisko opiekuna) oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz regulaminów dodatkowych Adrenalina Park dostępnych
na stronie www.adrenalina-park.pl oraz akceptuje ich wszystkie punkty. Wyrażam zgodę na
korzystanie z atrakcji Adrenalina Park przez mojego
syna/córkę/podopiecznego/podopieczną .................................................... (imię i nazwisko).
..........................................................................
Czytelny podpis opiekuna i data
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika atrakcji w Adrenalina Park
Ja niżej podpisany/na ..................................................................... (Imię i nazwisko opiekuna) oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz regulaminów dodatkowych Adrenalina Park dostępnych
na stronie www.adrenalina-park.pl oraz akceptuje ich wszystkie punkty. Wyrażam zgodę na
korzystanie z atrakcji Adrenalina Park przez mojego
syna/córkę/podopiecznego/podopieczną .................................................... (imię i nazwisko).
..........................................................................
Czytelny podpis opiekuna i data
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika atrakcji w Adrenalina Park
Ja niżej podpisany/na ..................................................................... (Imię i nazwisko opiekuna) oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz regulaminów dodatkowych Adrenalina Park dostępnych
na stronie www.adrenalina-park.pl oraz akceptuje ich wszystkie punkty. Wyrażam zgodę na
korzystanie z atrakcji Adrenalina Park przez mojego
syna/córkę/podopiecznego/podopieczną .................................................... (imię i nazwisko).
..........................................................................
Czytelny podpis opiekuna i data

Oświadczenie dla osób dorosłych:
Oświadczenie osoby korzystającej z atrakcji Adrenalina Park
Ja niżej podpisany/na ....................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz regulaminów dodatkowych Adrenalina Park dostępnych
na stronie www.adrenalina-park.pl oraz akceptuje ich wszystkie punkty.
..........................................................................
Czytelny podpis uczestnika i data
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie osoby korzystającej z atrakcji Adrenalina Park
Ja niżej podpisany/na ....................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz regulaminów dodatkowych Adrenalina Park dostępnych
na stronie www.adrenalina-park.pl oraz akceptuje ich wszystkie punkty.
..........................................................................
Czytelny podpis uczestnika i data
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie osoby korzystającej z atrakcji Adrenalina Park
Ja niżej podpisany/na ....................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam,
że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz regulaminów dodatkowych Adrenalina Park dostępnych
na stronie www.adrenalina-park.pl oraz akceptuje ich wszystkie punkty.
..........................................................................
Czytelny podpis uczestnika i data

