Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych.
Poniżej przedstawiamy możliwe formy spędzenia czasu w Górznie. W
zależności od potrzeb i możliwości czasowych grupy proponujemy do
wyboru szereg zajęć i aktywności, które dostosowujemy do Państwa
wymagań.
Oferujemy nie tylko przeprowadzenie zajęć, ale także pomoc w organizacji
wyżywienia, zorganizowania ogniska i zaplanowania pobytu w Górznie.
1. Park Linowy
oferuje 5 tras dostosowanych do każdego wieku i poziomu zaawansowania uczestników:
trasy dziecięce, trasę średnią i wysoką oraz zjazdy tyrolkowe. Nad uczestnikami czuwają
wykwalifikowani instruktorzy.
Dla grup zorganizowanych Park dostępny jest przez cały rok, zarówno w okresie wiosennoletnim jak również podczas jesieni i zimy. Pokonywanie tras podczas deszczu lub w
warunkach zimowych to wyzwanie dla miłośników ekstremalnych przeżyć. Dodatkowo w
okresie jesienno-zimowym można podziwiać rozległą panoramę jeziora górznieńskiego.
W zależności od liczebności grupy czas potrzebny na wizytę w parku to 1,5 do 2,5 h.
2. Zawody w Parku Linowym
Oprócz chodzenia po trasach Parku zapraszamy grupy do spróbowania swoich sił w kilku
klasycznych konkurencjach rozgrywanych indywidualnie lub drużynowo – przeciąganie liny,
spacer po taśmie, wspinaczka po pionowej linie, sztafetowy bieg po schodach.
Ceny ustalane indywidualnie, w zależności od liczby uczestników.

3. Nocne spacery po linach
Park linowy zaprasza również po zapadnięciu zmroku. Pokonanie tras z pomocą latarki
czołowej lub noktowizora, to zupełnie inna skala trudności, ale również inne wrażenia. To
propozycja skierowana szczególnie dla entuzjastów ekstremalnych przeżyć, służb
mundurowych, harcerzy i klas sportowych. Maksymalna liczba uczestników na trasach
jednocześnie – 10 osób. Zapewniamy sprzęt, szkolenie i opiekę instruktorów. Ceny ustalane
indywidualnie, w zależności od liczby uczestników.

4. Kule wodne
Dzięki kuli wodnej spacerowanie po wodzie jest możliwe. Uczestnik zabawy jest zamykany w
specjalnej, nadmuchiwanej kuli, dzięki której może przemieszczać się po powierzchni wody – np.
jeziora. Świetna zabawa dla dzieci i dorosłych. Kule są atestowane i zaopatrzone w linkę
asekuracyjną. Istnieje możliwość zorganizowania wyścigów w kulach wodnych. Ceny ustalane w
zależności od liczebności grupy.
5. Mobilny Park Linowy
Jeśli nie jesteście Państwo w stanie przyjechać do Parku Linowego, to może on przyjedzie do Was?
Wystarczy kilka solidnych drzew na Waszym terenie, aby zorganizować zabawę dla małej grup
dzieci. Do Waszej dyspozycji będzie od 3 do 5 przeszkód (zawieszonych na niskiej wysokości), sprzęt
asekuracyjny oraz instruktorzy, którzy zamontują przeszkody, przeprowadzą przeszkolenie i będą
czuwać nad uczestnikami.
Możliwa liczba uczestników 10-15 dzieci, czas ok 4 h (w tym 2h na zamontowanie i zdemontowanie
sprzętu). Ceny ustalane indywidualnie.
6. Urodziny w Parku Linowym
Urodziny… ale również przyjęcia imieninowe, okolicznościowe, dzień dziecka i wiele innych. Park
Linowy to świetne miejsce na takie spotkania. Proponujemy doskonałą zabawę dla dorosłych i dla
dzieci (w każdym wieku). Na potrzeby spotkania rezerwujemy Park, zapewniamy opiekę
instruktorów, konkursy i aktywności dla gości, a także pomoc w organizacji cateringu lub
poczęstunku. W razie potrzeby istnieje możliwość rozstawienia namiotu lub pawilonu by schować
się przez deszczem lub słońcem. Zapraszamy grupy do 30 osób. Ceny ustalane indywidualnie.
7. Sesje zdjęciowe
Szukasz ciekawego miejsca do zorganizowania sesji zdjęciowej? Park Linowy to oryginalne i ciekawe
miejsce, ze względu na możliwość nietypowych i efektownych ujęć. Nasi instruktorzy pomogą w
dostaniu się na poszczególne przeszkody, przetransportują sprzęt fotograficzny i zapewnią
bezpieczne warunki do pracy. Ceny ustalane indywidualnie.
8. Wieczory panieńskie i kawalerskie
Pomożemy sprawić, by był to rzeczywiście niezapomniany wieczór. Na potrzeby spotkania
rezerwujemy cały Park, zapewniamy konkursy i konkurencje, opiekę instruktorów, a także nocne
chodzenie po linach. Zapraszamy grupy do 25 osób. Ceny ustalane indywidualnie.
9. Drużynowe zawody ASG
Zapraszamy na drużynową zabawę w ASG – (air soft gun) – czyli repliki broni strzelające małymi
plastikowymi kulkami. Może zagracie w zdobycie flagi, odbijanie zakładników, lub ochronę VIPa?
Zapewniamy sprzęt, instruktorów i niepowtarzalny teren działań – „poligon” w pobliżu Górzna.
Czas gry – ok. 1,5 h. Cena 40 zł/osoba
10. Warsztaty Mydlarskie
Czas zakasać rękawy i samodzielnie wytworzyć skuteczne, piękne i przede wszystkim w pełni
naturalne mydło. Zajęcia to świetna propozycja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wypróbujcie
różne rodzaje mydła, sprawdźcie, jakie mają właściwości, dobierzcie składniki i stwórzcie niezwykłą
pamiątkę, którą będziecie mogli zabrać do domu. Zajęcia mydlarskie to nie tylko przyjemność, ale
także ogromna dawka wiedzy historycznej i kulturowej. Zajęcia dla grup na ok. 1,5 h. W zależności
od liczby uczestników 15-25 ł / osoba
11. Czerń i biel
Proponujemy zajęcia graficzne – m.in. monotypia i linoryt. Wykonanie własnej grafiki i poznawanie
różnorodnych technik jej wykonania. To ciekawa propozycja na ok 1,5 - 2 h zabawy. 15zł / osoba
12. Wykuj swój los
Zajęcia z kowalstwa nie tylko artystycznego dla grup małych i dużych. Chciałbyś zobaczyć
tradycyjne metody pracy kowala, zobaczyć jak działa obwoźna kuźnia, a na koniec samemu
chwycić za młot i wykuć coś dla siebie? Zajęcia trwają ok. 1,5 h. 20zł / osoba
13.Wypchaj swój czas… sianem
Możesz spróbować swoich sił w tworzeniu tradycyjnych ozdób. Nie będzie łatwo, ale satysfakcja
stworzenia czegoś z siana – gwarantowana. Zajęcia trwają ok. 1,5 h. W zależności od liczby
uczestników – 12-15 zł / osoba

