OFERTA WYJAZDU SZKOLENIOWO - INTERGRACYJNEGO DLA FIRM - KARPACZ,
KOTLINA JELENIOGÓRSKA
(hotel ***, ognisko - grill, zajęcia terenowe, dyskoteka)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu szkoleniowo – integracyjno
dla pracowników Państwa firmy do malowniczej Kotliny Jeleniogórskiej. Podczas
organizowanych przez nas wyjazdów zapewniamy szkolenia i gry biznesowe prowadzone
przez doświadczonych trenerów biznesu, 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
(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 295,00 PLN od osoby zawiera:
- 1 nocleg (sobota/niedziela) ze śniadaniem w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami (50 osób)
- zajęcia fakultatywne - sobota - godz. 10.00 - 18.00 (patrz opis poniżej)
- zwiedzanie Karpacza - świątyni Wang, wodospadu Kamieńczyk
- gorącą przekąskę podczas zajęć fakultatywnych – sobota godz. 14.00-15.00
- wieczór gilowy przy ognisku (menu do wyboru) lub uroczystą kolację – sobota godz.
20.00 (menu do wyboru) na terenie hotelu lub ośrodka
- organizacja gier i zabaw (medale, dyplomy)
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta, animatorów …
- organizacja zajęć fakultatywnych wraz z nagrodami (medale, dyplomy), pamiątkowe
zdjęcia …
- przejazd autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC)
- transfery autokarem na zajęcia fakultatywne
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (kwota gwarancyjna 10 000,00
PLN) w TU Allianz S.A.
Usługi opcjonalne, płatne dodatkowo:
- dyskoteka z karaoke z DJ-em – 800 pln za grupę
- beczka piwa 30l – 250 PLN, 50l – 425 PLN
* niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, 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
Przykładowo proponowane hotele:

Hotel Malachit – Świeradów Zdrój

Hotel Górski "Malachit", posiada 180 miejsc noclegowych, w komfortowych pokojach 1,
2 osobowych oraz studio i apartamentach. Na terenie hotelu znajdują się kawiarnia i
restauracja, w której podawane są śniadania w formie bufetu. Szef kuchni oferuje bogate
menu ze specjałami kuchni staropolskiej. Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie
klimatyzowane sale konferencyjne dla 50 i 140 osób wyposażone w nagłośnienie,
rzutnik folii, zestaw video, ekran, flip-chart, rzutnik multimedialny. Hotel Górski
"Malachit" zaprasza na specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne, pomocne przy leczeniu
schorzeń układu ruchu, krążenia i chorób reumatycznych np.: masaż suchy i podwodny,
kąpiel wirową, kąpiel solankową, okłady borowinowe, inhalacje radonowe i ziołowe,
gimnastykę w basenie, zabiegi fizjoterapeutyczne: diadynamika, galwanizacja, jonoforeza,
ultradzwięki, prądy Tensa, magnetoterapia. Na terenie hotelu znajdują się siłownia i studio
odnowy z Hydro Jetem oraz kapsułą Derma Life

Relaks oraz regenerację sił zapewni Państwu kryty basen o wymiarach 12,5 x 9 m;
pełnowymiarowa sala do gier sportowych (23 x 13 m) z boiskiem do koszykówki i
siatkówki, kort tenisowy, tenis stołowy, sauna, bilard. Dodatkową atrakcją dla Gości hotelu
będzie seans leczniczy w komorze jodowo-solnej, gdzie podczas 45-minutowego pobytu
Państwa organizm uzyska efekt zdrowotny jak po 3-dniowej wizycie nad morzem.

Hotel Markus – Przesieka

Ośrodek Markus położony jest w zacisznej Dolinie Czerwienia. Przed budynkiem płynie górski
potok, z tarasów rozpościera się widok na pasmo Karkonoszy. Przy budynku przebiegają szlaki
turystyczne piesze i rowerowe. Na terenie ośrodka przygotowano siedziska, miejsce na
ognisko, niewielki plac sportowy. Po górskich wędrówkach można odpocząć przy oczku
wodnym. Jednorazowo ośrodek jest w stanie pomieścić 160 osób w 60 pokojach. Do
dyspozycji Gości są pokoje 2,3 i 4 osobowe ze słonecznymi balkonami (południowy wschód).
widok pokoju dwuosobowego …

i sali bankietowej …

Hotel Marcus oferuje: telewizję satelitarną, internet w każdym pokoju (Wi-Fi), dobre domowe
wyżywienie, bar, świetlicę, salę konferencyjną, sale telewizyjne, salę gimnastyczną
(siłownię), saunę z pokojem wypoczynkowym, sprzęt oświetleniowy, sportowy, rekreacyjny,
plac zabaw, dwa miejsca na grilla i ognisko, oświetloną w nocy altanę ogrodową, miejsca
parkingowe dla samochodów i autobusów.

Przykładowe zajęcia integracyjne:
Do wyboru:
Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę imprezy integracyjnej
pt. INTEGRACJA. Celem imprezy jest przede wszystkim dobra
zabawa i integracja.
Wyścig skrzynek – uczestnicy stają na skrzynkach, (skrzynek jest
mniej niż uczestników), ostania osoba zabiera skrzynkę spod
własnych nóg i podaję ją do pierwszej osoby, ta ustawia otrzymana
skrzynkę na przed sobą i przechodzi na nią , cała grupa przesuwa
się o jedno miejsce do przodu, liczy się czas pokonania
wyznaczonego docinka drogi.
Wieloosobowe narciarstwo alpejskie – wyścig na nartach po
płaskim terenie. Liczy się zgranie i precyzyjność wykonywanych
ruchów. Konkurencja na czas...
Pajęczyna – zadanie bardzo integrujące, polega na przejściu całego
zespołu na drugą stronę pajęczyny. Każdy zawodnik musi wybrać
inne oczko, a osoba, która przeszła na drugą stronę nie może wrócić
do pomocy. Liczy się pomysłowość i strategia zespołu.
Turniej łuczniczy – Zadaniem każdego zespołu będzie uzyskać jak
największą ilość punktów. Wygrywa zespół, który zdobędzie
najwięcej punktów.
Wiatrówki – zadanie polega na ustrzeleniu za pomocą wiatrówek,
jak największej ilości punktów.
Pijany kowal – zadanie bardzo zabawne, chodzi o to aby w jak
najkrótszym czasie wbić dużego gwoździa w pieniek. Zadanie
wydaje się banalne, ale nic z tego...
Spragniony wędrowiec – zespołowe
Konkurencja bardzo integrująca.

przelewanie

wody.

Strzelnica paintballowa – uwielbiana przez grupy atrakcja, precyzja
strzału i odgłos rozpryskującej kulki to elementy, które pobudzają
wyobraźnię…
Piła Twoja-Moja – trzeba w jak najkrótszym czasie przeciąć belkę
ręczna piłą twoja-moja. Strongman – zadanie polegające na
zrobieniu jak największej ilości przysiadów z drewnianym klockiem!

Przeciąganie liny – najprostsza konkurencja, ale budząca najwięcej
emocji.
Drwal nie do zdarcia – to bieg dla twardzieli – trzeba w jak najkrótszym
czasie przebiec wyznaczony odcinek trasy z beczkami piwa (beczki 5cio litrowe). Jednak po wypiciu duszkiem piwa należy kontynuować bieg!
Fajrant – picie piwa na czas!!! Coś co drwale lubią najbardziej …
Wszystkie konkurencje odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i
ratowników górskich. Oferta zawiera:
 kadra instruktorska na najwyższym poziomie
 opieka doświadczonych organizatorów turystyki,
 specjalistyczne wyposażenie uczestników imprezy
PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU INTEGRACYJNEGO:
sobota
godz. 08.00 wyjazd z Wrocławia
godz. 11.00 przyjazd do miejsca odbywania się zajęć integraycjnych
godz. 16.00 gorąca przekąska
godz. 17.00 zakończenie zajęć integracyjnych, wyjazd do hotelu
godz. 19.00 przyjazd do ośrodka/hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży
godz. 20.00 ognisko-gril na świeżym powietrzu lub obiadokolacja w ośrodku
godz. 22.00 dyskoteka z DJ-em i karaoke (płatna dodatkowo, 800 pln za grupę)
niedziela
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 spacer po okolicy, zwiedzanie świątyni Wang, wodospadu Kamieńczyk
godz. 12.00 wyjazd do Wrocławia
Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl, tel 0601-710-6

