OFERTA SPECJALNA DLA PRZEDSZKOLI „CIUCHCIĄ PO ADRENALINKĘ”
PAKIETY ATRAKCJI DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

Atrakcje:

PAKIET I

PAKIET II

Trampolina EUROBUNGEE

X

X

TYROLKA 100m

X

X

STRZELNICA PAINTBALL 20 KULEK

X

X
X

ZORBING dla dzieci
Cena/os:

27,00 zł

37,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA - w zależności od wielkości grupy i wybranego
pakietu, ilości innych rezerwacji - ok. 2-5 godzin



INSTRUKTORZY - wszystkie atrakcje prowadzi wyszkolona
kadra z dużym doświadczeniem oraz uprawnieniami do
prowadzenia tego typu zajęć. Instruktorzy natomiast nie
przejmują opieki całej grupy poza atrakcjami.
.

DODATKOWE ATRAKCJE BEZPŁATNE
Oprócz płatnych atrakcji Parku do dyspozycji dzieci są boiska, place zabaw i mini-tyroleczki.

MENU - dodatkowo płatne (konieczne wcześniejsze zamówienie)
Proponujemy „Coś na ząb”:
 Kiełbaska z ogniska, chleb, musztarda, ketchup + woda mineralna 0,5 l w cenie 12 zł na osobę
Więcej zestawów obiadowych znajdą Państwo w zakładce Szkoły -> Gastronomia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
przygoda@adrenalina-park.pl
tel: +48 501- 241 -213
(10:00-18:00)
Zapraszamy!
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW SZKOLNYCH:
1.

Pakiety przysługują wyłącznie grupom przedszkolnym po wcześniejszej rezerwacji i wpłaceniu zaliczki.

2.

Przy zakupie pakietów przedszkolnych Adrenalina Park nie udziela żadnych rabatów.

3.

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

4.

Z atrakcji dostępnych w ramach pakietów przedszkolnych mogą korzystać osoby, które spełniają
warunki określone w r egulaminach poszczególnych atrakcji.

5.

Każda osoba decydująca się na pobyt w Parku ma obowiązek zapoznania się z regulaminem (dostępnym na
stronie www.adrenalina-park.pl oraz przed wejściem do Parku).

6.

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

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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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..........................................................................
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