Prowadzisz nowoczesną firmę i szukasz niebanalnego pomysłu
na spotkanie integracyjne dla swoich pracowników?
Oferta dla firm, Hotelu Zamek Ryn i Aquariusa z pewnością spełni
Twoje oczekiwania!

Dlaczego nurkowanie?
Położone u podnóża średniowiecznego zamku jezioro Ołów, swoją przejrzystą wodą
zachęca do wykonania „pierwszego kroku” w celu poznania podwodnego świata.
Nurkowanie wymaga współpracy, wzajemnego zaufania i wsparcia. Aby zacząć nurkować
wystarczy podstawowa umiejętność pływania. Ten piękny sport jest właściwie dla każdego,
dlatego swoją przygodę z nurkowaniem można zacząć w każdym momencie, niezależnie
od sezonu i pogody. Nurkowanie może stać się idealnym pretekstem do zorganizowania

spotkania integracyjnego. Samo przebywanie nad wodą uspokaja i relaksuje. Aktywność,
która wiąże się z tym żywiołem, świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną.

Mądra integracja wzmacnia relacje grupy i może poprawić wyniki zespołu w pracy.
Nasza oferta kierowana jest do firm, które pragną, aby impreza integracyjna była nowym,
ciekawym przeżyciem dla pracowników i skutecznym sposobem na ich współpracę.

Podczas organizowania spotkań integracyjnych ważne jest, aby w odpowiedni sposób
połączyć sferę zabawy z edukacją. Jest to nie lada wyzwanie, zwłaszcza, gdy chcemy spełnić
dzięki takiemu spotkaniu, wyznaczone cele. Dobrze przeprowadzony event, może stanowić
idealne rozwiązanie dla niezgranego zespołu. W celu przekonania go do wspólnego działania,
proponujemy niebanalny sposób na wspólną aktywność, która może stać się kluczowym
rozwiązaniem problemu i przerodzić się w prawdziwą pasję!

Gwarantujemy wielkie emocje, niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę!

Co obejmuje Oferta dla firm?
Nurkowanie dla firm, jest krótkim szkoleniem, które ma za zadanie przybliżyć
uczestnikom idee nurkowania ze sprzętem powietrznym.
Podczas szkolenia wykonujemy nurkowania, które poprzedzone są wykładem,
zawierającym wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa pod wodą. Podczas
wykładu uczestnicy imprezy otrzymają również wiedzę na temat obsługi sprzętu, technik
nurkowania oraz o tym jak zdobyć uprawnienia płetwonurka.
W trakcie zajęć zapewniamy stałą opiekę wykwalifikowanych instruktorów
nurkowania KDP/CMAS. Każdy uczestnik zostaje zaopatrzony na czas trwania szkolenia
w sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy) oraz skafander neoprenowy. Ponad to podczas
nurkowania zapewniamy kompletny sprzęt powietrzny, umożliwiający wykonanie około
20 min. spaceru pod wodą na głębokość nie większą niż 5 metrów. Przez cały czas pobytu
pod wodą uwaga instruktora skupiona jest tylko na jednym kursancie.
Na koniec imprezy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie
pierwszego w życiu nurkowania w aparacie powietrznym oraz zdjęcia i krótki film spod wody.
Wskazówki dla uczestników:
• Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, wystarczy podstawowa umiejętność pływania.
• Pogoda nie ma wpływu. Nauka nurkowania odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych
oraz pod wodą.
Dostosowujemy się indywidualnie do Państwa potrzeb, dlatego przygotowanie imprezy
wymaga powiadomienia nas o zainteresowaniu ofertą, przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Zapraszamy do kontaktu:
Dział Marketingu i Sprzedaży
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 16.00
tel.: +48 87 429 7035
tel.: +48 87 429 7036
tel.: +48 87 429 7050
tel.: +48 87 429 7055
fax: +48 87 429 7051
e-mail: marketing@zamekryn.pl

