STRZELNICA

outdoor

45 – 50 zł

5 – 45 osób

1–2h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren obiektu zakwaterowania grupy (np. boisko, plac, tereny zielone, itd.)
▪ strzelnica na terenie Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT
liczba uczestników

≤ 20

21 - 45

cena za osobę (netto)

50 zł

45 zł

W przypadku grupy poniżej 12 osób obowiązuje opłata jak za 12 osób.
Cena zawiera realizację pakietu atrakcji (opis poniżej), obsługę zajęć przez animatora, nagrody.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (wyżywienie, nocleg, imprezy wieczorne).
Koszty i plan takiego pobytu ustalane są indywidualnie, po konsultacji.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB
Ostateczna ilość osób ustalana najpóźniej 7 dni przed datą imprezy.
Dla grup powyżej 45 osób szczegóły realizacji ustalane indywidualnie.

PRZEBIEG IMPREZY
▪ Strzały próbne - strzelanie do celu przy pomocy 3 różnych narzędzi:
- łuku klasycznego,
- markera paintballowego,
- wiatrówki na śrut.
▪ Zawody - strzelanie do celu na punkty, zawody strzeleckie
(animator będzie przyznawał odpowiednią ilość punktów za każdy strzał).
▪ Slalom w alko goglach – dodatkowa konkurencja, niespodzianka.
▪ Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród.

Opcjonalnie, w przypadku realizacji atrakcji na terenie Półwyspu Lipa:
1.

Istnieje możliwość skorzystania z opcji dostępu do strzelnicy (w otwartej formie)
w cenie 400 zł/netto/4h (łuki + wiatrówki, 4 x stanowisko). Dowolna ilość osób,
opcja zalecana dla większych grup jako „dodatek do imprezy”.

2.

Istnieje również możliwość wypożyczenia wybranej ilości sprzętu. Cennik oraz
godziny otwarcia wypożyczalni sprzętu sportowego, mieszczącej się na terenie
Półwyspu Lipa, znajdują się na stronie www.sparker.pl (zakładka GRUPY INDYWIDUALNE).

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej lub skrócenie imprezy.

