
Máte rádi sport?
Adrenalin zábavu?
Jedinečný adrenalinový zážitek
v Českosaském Švýcarsku!

www.sport-jedlova.cz | fb: Adrenalin park Jedlová
tel.: 722 233 322, e-mail: simona@sport-jedlova.cz, bara@sport-jedlova.cz

Jedinečný adrenalinový zážitek



Dobrý den, 
rádi bychom Vám nabídli možnost využít některé z našich
speciálních nabídek pro školy. Připravili jsme nabídky jednodenních 
i vícedenních výletů nebo školy v přírodě s programem v Adrenalin 
parku Jedlová v Lužických horách. Pokud byste si z přiložených 
nabídek nevybrali, sestavíme vám dle vámi vybraných aktivit
program na míru, přesně podle vašich představ.
Nabízené programy je možné také přizpůsobit dle potřeby.

S dětmi po celou dobu pracují certi� kovaní instruktoři,
kteří se starají o jejich bezpečí a o chod programu.
Firma má samozřejmě pro provoz těchto aktivit odpovídající
pojištění. Samozřejmostí je souhlas od rodičů, že se děti mohou 
aktivit zúčastnit. Na své si přijdou také samotní pedagogové,
kteří si buď mohou udělat chvilku volna, nebo si mohou adrenalinové aktivity vyzkoušet zdarma také. Pokud vaše škola
na vícedenní akce nevysílá vlastního zdravotníka, zajistíme vám za příplatek vlastního, který bude s dětmi 24 hodin denně. 

Děti si mimo jiné vyzkouší tyto adrenalinové aktivity:
lanový park - ve výšce 5 - 7 metrů, kde zdolávají 12 různě obtížných lanových překážek se závěrečným sjezdem po lanovce
obří houpačku - zhoupnutí ve dvojici z výšky 14 m s volným pádem
volný pád - skok z výšky deseti metrů
koloběžky - sjezd na koloběžkách z kopce od rozhledny některou ze značených tras od 3 do 7 km za doprovodu instruktora
lezeckou stěnu - vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé, výška 6 - 7 metrů
sjezdové káry - sjezd na terénní káře po sjezdovce, do kopce nás vytáhne vlek, dolů sjíždí děti samostatně za doprovodu instruktora
dětský lanový park – pro děti od 3 do 14 let do 50 kg, 14 překážek 
skákací hrad, slack line a týmové lyže a další hry a zábavu v přírodě

Více informací o aktivitách včetně fotogra� í najdete také na našich webových stránkách www.sport-jedlova.cz.

S pozdravem
Tým pracovníků Adrenalin parku Jedlová



Adrenalinové dobrodružství v krásné přírodě CHKO Lužické hory. 

Bohatý program - prolezení lanového parku, terénní sjezd na 
sjezdových kárách po sjezdovce a koloběžkách, bojovka, stezka 
odvahy, big swing – adrenalinová specialita (obří houpačka),  
základy lezení na umělé horolezecké stěně, výlety pěšky nebo 
na koloběžkách po okolí, bazén (s tobogánem i vířivkou), slackline, 
táborák, diskotéka a spousta her a dalších dobrodružství po celou dobu pobytu.

Ubytování s plnou penzí v blízkosti areálu.

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, táborák s buřty + další dobroty na opékání, zapůjčení potřebného vybavení pro 
lezení, práce instruktorů, vstup do lanového parku, provoz vleku pro terénní sjezd na kárách a koloběžkách včetně zapůjčení, 
vstup na obří houpačku, slackline, lezeckou stěnu, večerní programy a hry po celý den, za špatného počasí výlet do bazénu.

• Ubytování: 2 až 4 lůžkové pokoje, pro pedagogy apartmán s vlastní koupelnou a WC, k dispozici společenské místnosti, jídelna
• Kapacita:  Minimální počet účastníků je 15
• Doprava: Cena nezahrnuje dopravu. 
• Na každých 10 osob 1 pedagogický doprovod zdarma.
• Každý účastník musí odevzdat od rodičů (zákonných zástupců) potvrzený souhlas s účastí na kempu. Děti jsou v době programu pod dozorem instruktorů. 
 Za děti v průběhu účasti na jednotlivých aktivitách přebíráme zodpovědnost. Pro případ škody jsme pojištění. 
• Kempy pořádáme zejména pro školy nebo jiné dětské kolektivy, program je možné přizpůsobit také � remním skupinám.

Cena: 2 390 Kč / osoba
Délka pobytu: 3 dny (3 noci)

Adrenalin KEMP
v Adrenalin parku Jedlová



Pro děti 1. - 5. ročníku základní školy. Program je dlouhý
cca 4 hodiny  . Všech aktivit se děti účastní pod dohledem
instruktorů.

PROGRAM
 • Lanové centrum
  lanové centrum na vrcholu Jedlové hory, pro děti máme připravených 12 překážek ke zdolání
 • Obří houpačka 
  adrenalinová specialita, kterou si určitě nenechte ujít, děti ji zbožňují, kdo se bojí, zhoupneme ho z půlky
 • Dětské lanové centrum, Slackline, Týmové lyže
  k balíčku k dispozici zdarma, pod dozorem učitelského doprovodu

                                                     

(možno přiobjednat oběd za 75 Kč - hlavní jídlo, šťáva / čaj)

Cena: 230 Kč / osoba
Délka pobytu: 1 den (0 noci)

Jednodenní program
pro 1. stupeň ZŠ
v Adrenalin parku Jedlová



Pro děti od 10 let. Program je dlouhý cca 6 hodin 
včetně pauzy na oběd nebo svačinu (dle množství dětí).

Upravený program lze využít i pro mladší děti 

PROGRAM
 • Lanový park 

(12 různě obtížných lanových překážek ve výšce 5 – 7 metrů 
se závěrečným sjezdem po lanovce)

 • Koloběžky
(sjezd na koloběžkách z kopce od rozhledny některou ze 
značených tras od 3 do 7 km za doprovodu instruktora)

 • Volný pád
(skok z výšky 10 m)

 • Obří houpačka
(zhoupnutí ve dvojici z výšky 14 m s volným pádem)

(možno přiobjednat oběd za 75 Kč – hlavní jídlo, šťáva/čaj)

Cena: 350 Kč / osoba
Délka pobytu: 1 den (0 noci)

Jednodenní školní výlet
v Adrenalin parku Jedlová



Pobyt od pondělí do pátku (4 noci) v Jiřetíně pod Jedlovou v krás-
ném prostředí Českosaského Švýcarska a CHKO Lužické hory.
V rámci jednodenního výletu navštívíte Adrenalin park Jedlová, 
kde se děti zabaví od rána do večera.
 • lanový park - ve výčce 5 - 7 metrů, kde zdolávají 12 různě 
obtížných lanových překážek se závěrečným sjezdem po lanovce
 • obří houpačka - zhoupnutí ve dvojici z výšky 14 m s volným pádem
 • koloběžky - sjezd na koloběžkách z kopce od rozhledny některou ze značených tras od 3 do 7 km za doprovodu 
instruktora
 • volný pád - skok z výšky 10 m
V případě zájmu lze doplnit program o další aktivity, které nabízíme, nebo zvolit pobyt s vícedenním programem.

Cena za osobu: 2 110 Kč
Ubytování: 2 až 4 lůžkové pokoje, pro pedagogy apartmán s vlastní koupelnou a WC, k dispozici společenské místnosti, 
jídelna, zahrada
Kapacita: Minimální počet účastníků je 15
Doprava: Cena nezahrnuje dopravu
Na každých 10 osob 1 pedagogický doprovod zdarma.

Každý účastník musí odevzdat od rodičů (zákonných zástupců) potvrzený souhlas s účastí na kempu. Děti jsou v době progra-
mu pod dozorem instruktorů. Za děti v průběhu účasti na jednotlivých aktivitách přebíráme zodpovědnost. Pro případ škody 
jsme pojištěni.

Cena: 2 110 Kč / osoba
Délka pobytu: 4 noci

Týdenní pobyt s výletem
do Adrenalin parku Jedlová

 - zhoupnutí ve dvojici z výšky 14 m s volným pádem



Lanový park
 • Instruktoři menší děti na překážkách doprovází, pomáhají jim a dohlíží
  na jejich správné zajištění a bezpečnost. Máme zde 12 překážek ke zdolání.

 • Speciální cena: 150 Kč / osoba      

Sjezdové káry
 • Terénní sjezd na sjezdových kárách po sjezdovce. 

 • Cena za jízdu: 60 Kč

Koloběžky
 • Sjezd na koloběžkách z kopce od rozhledny některou ze značených tras od 3 do 7 km za doprovodu instruktora.

 • Cena zapůjčení koloběžky: 120 Kč

Obří houpačka
 • Jedná se o velkou houpačku pro dvě osoby, výška 14 m. Prožijete volný pád, přetížení i stav beztíže během pár vteřin.

 • Speciální cena:100 Kč / osoba (každé další zhoupnutí 50 Kč/osoba)

Volný pád
 • Skok z výšky deseti metrů

 • Cena za sko: 90 Kč / osoba

Lezecká stěna
 • U spodní stanice vleku jsme připravili novou lezeckou stěnu, jsou zde k dispozici dvě cesty - jednodušší a složitější. 

Nabídka balíčků (možno vymýšlet různé kombinace):
 • Lanový park + obří houpačka: 230 Kč / Lanový park + sjezdová kára: 200 Kč / Lanový park + obří houpačka + sjezdová kára: 270 Kč
  Obří houpačka + sjezdová kára: 150 Kč / Obří houpačka + volný pád: 150 Kč

Na všechny aktivity doporučujeme sportovní oděv a sportovní obuv s pevnou podrážkou. Žádné řetízky, prstýnky ani hodinky. Dlouhé vlasy je třeba stáhnout gumičkou. Učitelský doprovod
si může vyzkoušet vybrané aktivity zdarma. Za děti v průběhu účasti na jednotlivých aktivitách přebíráme zodpovědnost. Pro případ škody jsme pojištění.

Cena: od 60 Kč / osoba
Délka pobytu: od 1 dne

Nabídka jednotlivých atrakcí
v Adrenalin parku Jedlová



   
   

 

 
Veškeré informace na  www.sport-jedlova.cz, Facebook: Adrenalin park Jedlová, tel.: +420 722 233 322.
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