ZORBING

outdoor

700 zł

dowolna ilość osób

4h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren obiektu zakwaterowania grupy (np. boisko, plac, teren zielony, itd.)
▪ plaża, znajdująca się na terenie obiektu zakwaterowania grupy
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

O CO CHODZI ?
Zorbing to zabawa w dmuchanej kuli o średnicy trzech metrów. Kula wypełniona jest powietrzem,
a w jej środku znajdują się miejsca dla dwóch osób. W zależności od warunków terenowych, kula
może być wykorzystana do turlania się ze wniesienia lub do przemieszczania się po płaskim podłożu.
Zamiast korzystać z uprzęży, uczestnicy mogą również poruszać kulą chodząc w jej wnętrzu.

KOSZT NETTO
700 zł / 4 godziny / dowolna ilość osób
Cena zawiera:
▪
▪
▪

4 godziny zabawy z kulą sferyczną,
transport sprzętu (dowolne miejsce na terenie woj. pomorskiego),
obsługę animatora.

Ewentualna, kolejna godzina zabawy to koszt 100 zł / netto / godzina.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
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.

ZAŁOŻENIA
Zorbing to atrakcja organizowana w swobodnej formie, bez konkretnego scenariusza.
Uczestnicy imprezy sami decydują, czy mają ochotę skorzystać z atrakcji. Zabawa doskonale
sprawdza się w czasie pikników oraz jako dodatek do imprez scenariuszowych podczas
organizacji imprez firmowych (np. przed obiadem grupa realizuje zabawę opartą na scenariuszu,
natomiast po obiedzie uczestnicy imprezy korzystają z kuli).

LICZBA OSÓB
Liczba uczestników jest dowolna. Atrakcja dostępna jest przez ustalony okres czasu.
Każdy z uczestników imprezy może skorzystać z atrakcji dowolną ilość razy.

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.

