OFERTA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW-GÓRY SOWIE-KOMPLEKS RIESE
(ośrodek wypoczynkowy, wyżywienie HB, ognisko, bankiet, dyskoteka, zajęcia terenowe)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu integracyjno – motywującego dla
pracowników Państwa firmy w malownicze Góry Sowie. Podczas organizowanych przez nas wyjazdów
zapewniamy imprezy integracyjne prowadzone przez doświadczonych animatorów, opiekę pilotów
i rezydentów oraz atrakcyjny program animacyjny i rekreacyjny (basen, spa, dyskoteki, narty, żagle,
konie, rowery, spływy kajakowe, rafting, zorbing, pain ball, quady, golf). Organizujemy także wycieczki
fakultatywne (rejsy statkiem, wodospady, jaskinie, zamki), pikniki, rajdy piesze i rowerowe,
zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace, itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do każdego
projektu, biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki ciekawym i
oryginalnym pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom każdego klienta i osiągnąć
zamierzony efekt.
Cena netto* oferty od 450,00 PLN od osoby zawiera:
- 2 noclegi (piątek-niedziela) w pokojach 2-8 osobowych z łazienkami i łóżkami piętrowymi w ośrodku
Harenda ***
- wyżywienie HB: śniadania, obiadokolacje
- powitalny obiad - piątek godz. 14.00 (Wrocław-hotel Jester lub catering na terenie)
- wieczór gilowy przy ognisku (menu gilowe: kiełbaski, karkówka, piersi z kurczaka, chleb, dodatki,
napoje gorące) lub obiadokolacja w Sali Myśliwskiej Willi Sowina (menu: przystawka, zupa, główne
danie, napoje gorące)c lub kolacja nad stawem (łowisko pstrąga, menu: pstrąg z frytkami i surówką,
dodatki, napoje gorące) - piątek godz. 20.00
- zajęcia fakultatywne - sobota - godz. 11.00 - 18.00 (patrz opis poniżej)
- zwiedzanie kompleksu Włodarz z pływaniem łodzią po zalanych sztolniach
- gorącą przekąskę (grochowa z wkładem, chleb, gorący napój-kawa, herbata) podczas zajęć
fakultatywnych – sobota godz. 16.00-17.00
- uroczysta obiadokolacja w hotelu – sobota godz. 20-22 (menu do wyboru)
- dyskoteka i karaoke z DJ-em w hotelu sobota godz. 22-02
- przewóz grupy do miejsca rozgrywania zajęć terenowych
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta, animatorów …
- organizacja zajęć fakultatywnych wraz z nagrodami (medale, dyplomy), pamiątkowe zdjęcia …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (kwota gwarancyjna 10 000,00 PLN) w
TU Allianz S.A.
- przewóz grupy autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC)
Usługi opcjonalne, płatne dodatkowo:
- beczka piwa 30l – 275 PLN, 50l – 450 PLN
- występ magika – 3 000 pln
- występ zespołu, gwiazdy estrady
* niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli (w ramach
tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w
wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku organizacji szkolenia, konferencji,
organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Ośrodek wypoczynkowy Harenda i willa Sowina

Centrum rekreacyjno-konferencyjne Harenda położone jest w Ludwikowicach Kłodzkich
u podnóża Gór Sowich. Składa się z dwóch budynków noclegowych: domu gościnnego
Harenda (luksusowe apartamenty, restauracja, sala bilardowa, sauna, stadnina konii) i willi
Sowina (pokoje wieloosobowe z łóżkami piętrowymi i łazienkami, sala konferencyjnobankietowa, sala kominkowa, taras letni). W pobliżu ośrodka znajdują tajne wejścia do
kompleksu Riese – tajemniczej budowli z okresu II wojny światowej, niewiadomego
przeznaczenia, wybudowanego przez nazistowską organizację Todta przy udziale więźniów
obozów pracy …
widok pokoju 6-cio osobowego … i Sali bankietowej …

Ośrodek Harenda oferuje: 95 miejsc noclegowych w luksusowych apartamentach i
eleganckich pokojach wieloosobowych z łazienkami, restaurację, salę bilardową, saunę, salon
myśliwski, tereny rekreacyjne, łowisko pstrąga, restaurację nad zalewem, stadninę konii, mini
ZOO, kajaki, łódki, rowery wodne, quady i wiele innych atrakcji …

widok pokoju 8-mio osobowego i Sali restauracyjnej …

TERENOWE ZAJECIA INTEGRACYJNE - OPERACJA „KOCIOŁ”
Fabuła gry będzie oparta na działaniu grup specjalnych „komandosów”. Grupy mają
wykonać zadanie polegające na przeniknięciu na teren przeciwnika i działaniu wg poleceń (np.
wysadzenie obiektu). Uczestnicy zostają podzieleni na 6-7 grup po 10 osób i od tego momentu
każda grupa działa samodzielnie ( każda grupa ma inną trasę ). Grupy będą „wyrzucane”
oddzielnie w terenie i będą musiały podjąć kontakt operacyjny ( jedyna informacja jaką będą
posiadać to adres lokalu kontaktowego i hasło). W lokalu kontaktowym grupy otrzymają mapy z
naniesionymi punktami, które oznaczają punkty łączności bądź skrytki materiałowe (dotarcie do
nich umożliwia pobranie dodatkowego ekwipunku, broni, żywności itp.).
Grupy muszą poruszać się tak, aby nie zostały odkryte przez grupy „pościgowe”
patrolujące cały teren. Grupy „pościgowe” mają za zadanie przechwycić poszczególne grupy
( grupy ujęte w zasadzkę będą wyeliminowane z gry ). Grupy te mogą zakładać pułapki w
postaci np. pola minowego lub zaminować skrytkę materiałową.

Dodatkowym utrudnieniem będzie grupa „rebeliantów”, która może atakować zarówno
grupę „pościgową” jak i grupę „komandosów”. Od grupy „rebeliantów” ( w zależności od
umiejętności negocjacyjnych ) można zakupić sprzęt, żywność, broń oraz wykupić jeńców.
Grupy „komandosów” działają tylko w oparciu o swoich ludzi. W grupach tych mogą
znaleźć się szpiedzy. Zadania jakie muszą wykonać w trakcie działań to między innymi :
-

marsz ubezpieczony - orientacja w terenie – obserwacja

-

przenikanie w pobliżu obiektów pilnowanych przez grupę „pościgową”

-

rzut granatem - zdobycie informacji - naprawa radiostacji

-

naprawa broni - strzelnica

Podział na grupy następuje po przyjeździe uczestników ( lub przygotowuje go
organizator) Po podziale uczestnicy zostają przeszkoleni w zakresie działań specjalnych,
terenoznawstwa , posługiwania się bronią itp.

Zapewniamy fachową obsługę instruktorów oraz niezbędne akcesoria. Należy zabrać
ciepłe ubiory i buty gdyż temperatura w sztolniach jest stała przez cały rok 7-10 stopni !

Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602
PONIŻEJ PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU INTEGRACYJNEGO:

piątek:
godz. 12.00 przyjazd uczestników do Wrocławia
godz. 12.30 zwiedzanie firmy, przemowa Prezesa, szkolenia
godz. 14.00 obiad
godz. 16.00 wyjazd autokarami z Wrocławia
godz. 18.00 przyjazd do ośrodka Harenda w Ludwikowicach k/Nowej Rudy, zakwaterowanie,
relax po podróży
godz. 20.00 grill/ognisko na tarasie ośrodka lub kolacja nad stawem
sobota
godz. 08.30 śniadanie
godz. 09.00 wyjazd grupowy do Głuszycy – miejsca startu zajęć fakultatywnych
godz. 10.00 zajęcia fakultatywne (operacja Kociół – kompleks Riese - Włodarz)
godz. 16.00 gorąca przekąska
godz. 17.00 wyjazd do ośrodka Harenda
godz. 19.30 podsumowanie zawodów terenowych, rozdanie nagród …
godz. 20.00 uroczysta obiadokolacja w hotelu
godz. 22.00 dyskoteka z DJ-em i karaoke
niedziela
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 spacer po okolicy, zwiedzanie kompleksu Sowina
godz. 12.00 wyjazd do Wrocławia

