Oferta szkolna Lato 2022

Dojazd komunikacją miejską z Wrocławia (Lokalizacja: Leśnica/Złotniki)
Profesjonalna opieka nad dziećmi
Innowacyjne atrakcje we Wrocławiu
Promocja wczesna rezerwacja: Przy rezerwacji imprezy na maj, czerwiec lub wrzesień do 31.03.2022 5%* rabatu

www.rafting-wroclaw.pl

„Żywa lekcja przyrody” – spływ pontonowy po Bystrzycy w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy
we Wrocławiu – dla szkół.

Dla kogo?
Oferta przeznaczona jest dla klas szkół podstawowych (0-8) oraz szkół średnich.
Lokalizacja
Start spływu – Przystań Jarnołtów (Wrocław ulica Jarnołtowska 88). Meta spływu oraz ognisko i atrakcje dodatkowe Przystań Złotniki
(Wrocław Złotniki/ Leśnica przy ulicy Skoczylasa Nabrzeże przy Kładce Złotnickiej okolice adresu Skoczylasa 60, Wrocław).
Terminy realizacji i czas
Dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 12:00 co pół godziny. Na cały program należy przeznaczyć około 4-5 godzin.
Bezpieczeństwo
Spływ jest absolutnie bezpieczny. Głębokość rzeki nie przekracza 1,5 metra. W każdym pontonie płynie dorosła osoba – opiekunowie ze szkoły
oraz instruktorzy Organizatora. Spływ zabezpiecza ratownik wodny/instruktor kajakarstwa i raftingu.
Program imprezy:
Przyjazd uczestników do Jarnołtowa na start spływu, rozdanie sprzętu, podział na załogi i instruktaż oraz pogadanka o przyrodzie Parku
Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Spływ pontonowy po malowniczym obszarze Parku Krajobrazowego (60-120 min w zależności od wieku
uczestników i stanu wody w rzece. Mniejsze dzieci płyną wolniej należy to brać pod uwagę przy planowaniu). Przypłynięcie do Przystani
Złotniki. Na ogrodzonym terenie znajdują się paleniska ogniskowe, ławeczki stoliki oraz Centrum Rzadkich Gier Plenerowych – uczniowie
mogą spróbować swoich sił w grach plenerowych typu Bule, Bilard Holenderski, Dart i wiele innych). Obszar jest ogrodzony, znajdują się tu
toalety oraz zadaszenie, oraz kącik dla nauczycieli z kawą z ekspresu i ciastkami. Na koniec każde dziecko otrzyma dyplom.
Jak do nas dotrzeć?
Istnieją dwie możliwości dotarcia na spływ:
1. Komunikacja miejska – przyjeżdżamy autobusem linii 109 na Pętlę Jarnołtów. Start spływu znajduje się 100 m od pętli. Powrót z Pętli
Leśnica, która znajduje się ok 800 m od przystani Złotniki (Kilka tramwajów i autobusów do centrum)
2. Wynajęty autokar – w przypadku dotarcia do nas autokarem, przyjeżdżamy na ulicę Jarnołtowską 88, Wrocław, następnie autokar
jedzie na metę na Przystań Złotniki, skąd zabiera uczestników po imprezie.
Ceny:
Ilość osób
10-20
Cena za osobę
65 zł
*Opiekunowie na każdą klasę do 3 opiekunów gratis

21-30
60 zł

31 i więcej
55 zł

Cena obejmuje:
Instruktaż, organizację i przeprowadzenie spływu, ognisko (w cenie woda, kiełbaski, ketchup, musztarda, pieczywo), korzystanie z
infrastruktury Przystani Złotniki (gry, nagłośnienie, toalety)

„Pierwsza pomoc na wesoło” – plenerowe zajęcia z pierwszej pomocy podane w przystępnej formie

Dla kogo?
Oferta przeznaczona jest dla klas szkół podstawowych (0-8) oraz szkół średnich.
Lokalizacja
Przystań Złotniki (Wrocław Złotniki/ Leśnica przy ulicy Skoczylasa Nabrzeże przy Kładce Złotnickiej okolice adresu Skoczylasa 60, Wrocław.)
Terminy realizacji i czas
Dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 12:00 co godzinę.. Na cały program należy przeznaczyć około 3 godzin.
Wartość merytoryczna
Zajęcia są prowadzone przez ratowników medycznych i animatorów, a program jest dostosowany do wieku uczestników
Program imprezy:
Przyjazd uczestników na Przystań Złotniki. Na terenie przystani znajduje się Namiot pierwszej pomocy. Do zajęć są wykorzystywane materiały
drukowane, multimedialne, środki opatrunkowe, fantomy, duże maskotki do zakładania opatrunków dla młodszych dzieci, fantomy do nauki
resuscytacji krążeniowo-oddechowej i inne elementy medyczne i niemedyczne wykorzystywane przy udzielaniu pierwszej pomocy. Na
ogrodzonym terenie znajdują się paleniska ogniskowe, ławeczki stoliki oraz Centrum Rzadkich Gier Plenerowych – uczniowie mogą spróbować
swoich sił w grach plenerowych typu Bule, Bilard Holenderski, Dart i wiele innych). Obszar jest ogrodzony, znajdują się tu toalety oraz
zadaszenie, oraz kącik dla nauczycieli z kawą z ekspresu i ciastkami.
Jak do nas dotrzeć?
Istnieją dwie możliwości dotarcia na spływ:
1. Komunikacja miejska – przyjeżdżamy autobusem lub tramwajem na Pętlę Leśnica. Przystań Złotniki znajduje się ok 800m od pętli.
Powrót z Pętli Leśnica.
2. Wynajęty autokar – w przypadku dotarcia do nas autokarem, przyjeżdżamy na Przystań Złotniki. Z tego miejsca wracamy do szkoły.
Ceny:
Ilość osób
10-20
Cena za osobę
60 zł
*Opiekunowie na każdą klasę do 3 opiekunów gratis

21-30
55 zł

31 i więcej
50 zł

Cena obejmuje:
Szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych z użyciem profesjonalnego sprzętu i materiałów medycznych,
ognisko (w cenie woda, kiełbaski, ketchup, musztarda, pieczywo), korzystanie z infrastruktury Przystani Złotniki (gry, nagłośnienie, toalety)
Każdy uczestnik otrzyma dyplom na koniec.

„Orientacja w terenie rzecz podstawowa” – plenerowe zajęcia z orienteringu

Dla kogo?
Oferta przeznaczona jest dla klas szkół podstawowych (7-8) oraz szkół średnich.
Lokalizacja
Przystań Złotniki (Wrocław Złotniki/ Leśnica przy ulicy Skoczylasa, Nabrzeże przy Kładce Złotnickiej okolice adresu Skoczylasa 60,
Wrocław). Bieg/marsz na orientacje odbywa się na terenie Parku Złotnickiego, który znajduje się bezpośrednio przy Przystań Złotniki i jest
miejscem bezpiecznym.
Terminy realizacji i czas
Dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 12:00 co godzinę. Na cały program należy przeznaczyć około 3 godzin.
Wartość merytoryczna
Zajęcia prowadzone przez instruktorów orienteringu.
Program imprezy:
Przyjazd uczestników na Przystań Złotniki. Na terenie przystani uczniowie przejdą szkolenie teoretyczne i praktyczne z posługiwania się
kompasem, orientacji mapy oraz czytania mapy i odnoszenia jej do miejsc w terenie oraz azymutu. Następnie zostaną podzieleni na 2-4 osobowe
drużyny i wezmą udział w zabawie Bieg na orientacje po Parku Złotnickim. Każda drużyna otrzyma mapę z naniesionymi punktami, które
należy odszukać w terenie. Dodatkowo na wyposażeniu drużyny będzie kompas oraz karta na punkty. Na terenie Parku Złotnickiego zostaną
rozstawione widoczne lampiony z kasownikami. Każdy punkt posiada oddzielny wzór kasowania. Po odnalezieniu punktu, drużyna kasuje na
punkcie swoja kartę. Kryterium wygranej jest dokładność i czas w jakim tego dokonamy, aczkolwiek czas nie jest kryterium koniecznym mając
na uwadze specyfikę niektórych grup. Meta znajduje się na Przystani Złotniki. Na ogrodzonym terenie znajdują się paleniska ogniskowe,
ławeczki stoliki oraz Centrum Rzadkich Gier Plenerowych – uczniowie mogą spróbować swoich sił w grach plenerowych typu Bule, Bilard
Holenderski, Dart i wiele innych). Obszar jest ogrodzony, znajdują się tu toalety oraz zadaszenie, oraz kącik dla nauczycieli z kawą z ekspresu i
ciastkami.
Jak do nas dotrzeć?
Istnieją dwie możliwości dotarcia na spływ:
1. Komunikacja miejska – przyjeżdżamy autobusem lub tramwajem na Pętlę Leśnica. Przystań Złotniki znajduje się ok 800m od pętli.
Powrót z Pętli Leśnica.
2. Wynajęty autokar – w przypadku dotarcia do nas autokarem, przyjeżdżamy na Przystań Złotniki. Z tego miejsca wracamy do szkoły.
Ceny:
Ilość osób
10-20
Cena za osobę
60 zł
*Opiekunowie na każdą klasę do 3 opiekunów gratis

21-30
55 zł

31 i więcej
50 zł

Cena obejmuje:
Szkolenie z orientacji w terenie, organizację i przeprowadzenie zawodów w biegach na, ognisko (w cenie woda, kiełbaski, ketchup, musztarda,
pieczywo), korzystanie z infrastruktury Przystani Złotniki (gry, nagłośnienie, toalety)

Start spływu pontonowego „Przystań Jarnołtów”:

Wrocław, ulica Jarnołtowska 88 (Pętla autobusu 109)
Meta spływu pontonowego „Przystań Złotniki” – miejsce wszystkich atrakcji plenerowych

Wrocław, ulica Skoczylasa okolice numeru 60, nabrzeże przy Kładce Błogosławionego Czesława (Leśnica/Złotniki)
Przystań Złotniki jest nowo otwartym miejscem na mapie Wrocławia. Sezon rozpoczynamy od długiego weekendu majowego, a kończymy w
połowie października.
Informacje i rezerwacja:
Travel Project Adam Dudziński
Ulica Jaracza 37f/5b, 50-305 Wrocław
NIP: 613-143-63-33
W Przypadku łączenia dwóch atrakcji podczas jednej wycieczki ceny kształtują się następująco:
Spływ pontonowy + orienteering lub spływ pontonowy + pierwsza pomoc lub orienteering + pierwsza pomoc
Ilość osób
10-20
21-30
Cena za osobę
95 zł
90 zł
*Opiekunowie na każdą klasę do 3 opiekunów gratis

Telefon: 600820410
E-mail: biuro@rafting-wroclaw.pl
www.rafting-wroclaw.pl

31 i więcej
85 zł

Pomagamy w zorganizowaniu autokaru ze szkoły. Z uwagi na znaczne wahania cen paliw, ofertę cenową prześlemy każdorazowo po rozmowie
ze współpracującymi przewoźnikami.

Promocje:
W przypadku rezerwacji 2 imprez dla jednej grupy 10%* rabatu na drugą imprezę.
Wczesna rezerwacja: Przy rezerwacji do 31.03.2022 5%* rabatu
*rabaty nie sumują się

Uwaga: Wymagane potwierdzenie drogą e-mailową każdej rezerwacji. Prosimy o wyrozumiałość, ale przez telefon udzielamy jedynie
informacji o ofercie. Rezerwacja musi być w formie pisemnej na adres e-mail. Płatność przelewem lub gotówką na miejscu.

