Slalom party pro skupiny, spolky, firemní kolektivy

KDE?

Ve Špindlerově Mlýně, vlek MAJA SPORT Labská naproti hotelu
Clarion(Arnika), parkování u dolní stanice vleku.

O co jde?

Měření sil/závod v obřím slalomu. (je postaven tak aby vyhovoval
mírně i sportovně pokročilým lyžařům)

Co nabízíme?








Postavenou slalomovou trať
Časomíru s velkoplošnými displeji, u startu a cíle se zobrazením času každého jezdce
Ozvučení sjezdovky
Komentátora
Zapisovatele časů
Osvětlení sjezdovky
Zapůjčení startovních čísel

Slalom party trvá 3 hod. a to v časech:
9-12h,

13-16h,

18-21h

Co si vyberete?

Varianta A (economic)
CENA: 5 500 Kč
pro skupinu do 20 osob, každá další osoba připlácí 99 Kč
Varianta obsahuje:





Jízdné na vleku
Zapůjčení startovních čísel
Ozvučení s hudbou a komentátorem
Zapisování časů

Doporučení: Určitě projeďte slalom vícekrát a za platný berte nejlepší dosažený čas.
Využijte stupně vítězů pod dolní stanicí vleku, vyhlaste se, vyfoťte se!

Varianta B (standart)
CENA: 11 000 Kč
pro skupinu do 20 osob, každá další osoba připlácí 150 Kč
Varianta obsahuje:




Nabídku varianty A
Vyhodnocení výsledků dle požadovaných kategorií
Vyhlášení výsledků s diplomy, medailemi a věcnými ceny (vyhlášení proběhne 30min
po skončení Sl. party)

VIP program
Příplatek 22 000 Kč




Pro ty, kteří na to mají!
Chtějí, aby se o nich vědělo!
Chtějí, si to užít!

VIP program je vhodný jako doplněk k variantě A+B
VIP program obsahuje:





Zahajovací předzávodní ceremoniál (tj. uvítací proslov a synchronizovaná jízda
MAJA DEMO TEAMU za doprovodu hudby)
Občerstvení zdarma u dolní stanice vleku s obsluhou (čaj, grog, rum, slivovice, cola,
citronáda, oranžáda)
Po celou dobu vaší slalom party budou členové Maja demo teamu upravovat trať a
pomáhat vám v případě kolize na trati.
Závěrečný ceremoniál (tj. proslov, synchronizovaná jízda MAJA DEMO TEAMU
s hudbou, po které hned následuje jízda všech účastníků Sl. party v tzv. „vláčku“,
který povede člen Maja demo teamu)

Pokud na slalom party vyberete dobu večerního lyžování (tj. 18-21h), předvedou členové
MAJA DEMO TEAMU synchronizovanou jízdu nazvanou Bludičky.
Doporučení: pro VIP program vyberte, večerko!

Informace a objednávky:
MAJA SPORT
Labská 84
543 51 Špindlerův Mlýn
tel./fax. (+420) 499 523 339
tel. (+420) 603 538 935
e-mail: info@majasport.cz

