Nevíte kam s dětmi na školní výlet? Hledáte pro ně netradiční sportovní aktivitu, která je
bude bavit a přinese jim nezapomenutelné okamžiky plné dobrodružství?
Vyzkoušejte Jungle Park – školní výlet do našeho lanového centra v Brně Pisárkách, je
ideální možností, kde děti mohou v korunách stromů vyzkoušet svou obratnost, odvahu a
týmovou spolupráci.
Jungle Park se nachází v krásném prostředí lesa, v těsné blízkosti řeky Svratky. Právě
lanový traverz přes řeku Svratku zažijete hned na uvítanou. Základní lezecká trasa má
délku 356 m, překonáte na ní 33 překážek zavěšených ve výšce 3-7m nad zemí. Zdolání
celé trasy nevyžaduje zvláštní fyzickou sílu, ale vaši svěřenci budou potřebovat prokázat
trochu obratnosti, špetku taktiky a jistou dávku vytrvalosti, aby si na závěr odnesli zážitky
a zkušenosti, na které budou ještě dlouho a s nadšením vzpomínat.
Instruktoři, tvořící náš Jungle Park Team, jsou odborně vyškolení a kvalifikovaní. Každý,
kdo se rozhodne zahrát si u nás na Tarzana, je před vstupem na trasu seznámen s bezpečnostními pravidly a je mu zapůjčeno lezecké vybavení (přilba, jistící úvazek, rukavice).
Pro všechna školní zařízení, organizace pracující s mládeží a zájmové organizace nabízíme
speciální cenu 150 Kč na osobu (na základní trasu). Na každých 10 žáků má jeden učitel
vstup zdarma.
Upozorňujeme, že základní trasa lanového centra je vhodná pro žáky od páté třídy (min.
požadovaná výška je 140 cm). V průběhu jedné hodiny je možné na trasu vyslat přibližně
25 osob.
V nabídce pro první stupeň základní školy máme také Mauglího dětskou trasu s 10 překážkami za cenu 80 Kč. Další trasu pak již jen za doplatek 40 Kč (výška lezce 100-140cm). Na
této trase je používám speciální samojistící systém.
Zázemí lanového parku se nachází v rozsáhlém sportovním areálu SKP Kometa Brno, kde
vám můžeme nabídnout i další zábavu a atrakce. Můžete vyzkoušet trampolínu, bungee
trampolínu, skákací boty, jednokolku či chůzi na chůdách. V areálu se nachází také
příjemné posezení s občerstvením.
V případě zájmu vám můžeme zajistit i další doprovodný sportovní program. V areálu SKP
Kometa Brno lze zajistit tyto sportovní aktivity:
* tenis
* volejbal
* nohejbal
* fotbal, malý fotbal
* halové sporty a aktivity

Naši nabídku lanových a dalších sportovních aktivit lze kombinovat i s vodáckými aktivitami na řece Svratce. Sjet můžete řeku na kanoi, kajaku či raftu od brněnské zoologické
zahrady až do Pisárek (7 km plavby si budete užívat přibližně 3 hodiny).
Zajímavou kombinací může být i návštěva lanového parku a pavilonu Antropos Moravského zemského muzea (vzdáleno 20 min. pěšky krásnou procházkou), kde můžete zhlédnout
expozici o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Určitě
byste si neměli nechat ujít velmi oblíbenou rekonstrukci mamuta. Více na www.anthropos.cz

Po individuální domluvě lze zorganizovat celodenní sportovně-zábavní programy, přesně
podle vašich požadavků např.:
-

Amazonský prales
Školní olympiádu
Den dětí
Sportovní den
Sportovní učitelské klání

Pokud jste dočetli až sem, asi jsme vás zaujali a možná se rádi podíváte na naše webové
stránky www.junglepark.cz.
Můžete nás také kontaktovat na tel 775-586-453, neboli 775-JUNGLE.
Email: info@junglepark.cz
Kontaktní osoba: Igor Hofmann

Na setkání na stromech se těší Jungle Park Team

