Školní výlety a adaptační kurzy
+420 604 733 804

basecamp@offpark.cz

www.offpark.cz

Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí
celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity
jsou soustředěny a organizovány do brány Šumavy, města Sušice a jejího
blízkého okolí. Outdoorové centrum Offpark je postaveno na organizovaném
zážitku pod vedením a dohledem zkušených instruktorů. Veškeré vybavení
a používaný materiál je certifikován, prochází předepsanými revizemi a je
pravidelně kontrolován. Offpark je pojištěn u České pojišťovny.
Pro sezónu 2017 jsme připravili speciální nabídku pro školy, která zahrnuje
naše nejoblíbenější aktivity v Sušici – lanový park, terénní koloběžky,
paintball, raftem po Otavě, dětský lanový park a kurz přežití. Z nabídky
aktivit je možno si libovolně vybrat. Náročnost všech aktivit je nastavena
tak, aby je zvládl téměř každý. U většiny aktivit si náročnost dokonce volí
každý účastník sám.

Naši partneři
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LANOVÝ PARK SUŠICE
„Chcete si aktivně odpočinout a poznat co ve Vás je?
Nejhezčí přírodní lanový park na Šumavě, na břehu řeky
Otavy Vám nabízí nevšední zážitek plný překonávání
vlastních limitů a odvážné zábavy. Vyzkoušejte si
prolézt 34 překážek a sjet lanovku ve výšce 9 až 6 metrů
nad zemí, vybaveni profesionální horolezeckou výbavou
a pod dohledem kvalifikovaného instruktora.“
Video lanový park zde
Vhodné pro: všechny
(možnost volby obtížnosti)
Co s sebou: pevná obuv a sportovní oblečení
Místo: Sušice (na břehu řeky Otavy)
Časová náročnost: cca 2 hodiny
(dle šikovnosti a velikosti skupiny)
Cena: 250 Kč / žák
(pedagogický doprovod zdarma)

Chtěla bych poděkovat za prima den strávený u Vás v Offparku,
děkuji za milý přístup instruktorů i cenné rady kam a co dál v Sušici
po skončení akce v lanovém parku. Moc jsme si to užili a určitě Vás
budeme doporučovat dál! Přejeme krásné léto!!!
Mgr. JANA BLÜMLOVÁ
Gymnázium Týn nad Vltavou

+420 604 733 804
basecamp@offpark.cz
www.offpark.cz
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Již druhým rokem jsme v rámci sportovního kurzu absolvovali aktivity v Offparku Sušice. Paintball, sjezd na terénních
koloběžkách i lanový park byly díky skvělému kolektivu instruktorů parádním zpestřením nejen pro žáky, ale i pro učitele.
Určitě se v budoucnu rádi vrátíme, abychom si zážitky zopakovali. Gymnázium a SPŠ Duchcov.
Mgr. TEREZA KODEŠOVÁ
Gymnázium Duchcov

TERÉNNÍ KOLOBĚŽKY SUŠICE

Vhodné pro: všechny – rychlost si volíte sami (dovednost jízdy na kole)

„Pětikilometrový sjezd s převýšením 370 m? Na koloběžce? Ze Svatoboru,

Místo: Svatobor – Sušice (doprava na Svatobor zajištěna mikrobusem)

který leží v nadmořské výšce 845 m? Zdá se Vám to jako silná káva?
Na terénních koloběžkách masivní konstrukce se dvěma kotoučovými
brzdami je tahle lesní projížďka zážitek na celý život. Z vrcholu Svatobor se
společně s instruktorem vydáte na parádní sjezd zakončený přímo u řeky
Otavy v našem areálu.“

Co s sebou: pevná obuv a sportovní oblečení

Časová náročnost: 1 – 1,5 hodiny (1 jízda max. 9 žáků)
Cena pro školy: 250 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma)
+420 604 733 804
basecamp@offpark.cz

Video terénní koloběžky zde

www.offpark.cz
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PAINTBALL SUŠICE
„Strategie, taktika, tlukot srdce a hlavně ohromná

Vhodné pro: všechny

zábava. To je paintball, akční dobrodružná hra,

Co s sebou: pevná obuv a sportovní oblečení

kde nejde jen o štěstí a fyzické schopnosti, ale
především o týmovou spolupráci. Vyzkoušejte si,

Místo: bývalý vojenský prostor – Rok u Sušice

jak zvládáte rychlé rozhodování a pohotové reakce,

Časová náročnost: cca 2 – 3 hodiny (individuální)

prohru i vítězství. Uprostřed lesa v unikátním

Cena pro školy: 450 Kč / žák (v ceně 200 kuliček, případné dokupování v režimu
1 kulička = 1 Kč, pedagogický doprovod platí pouze vystřílené kuličky)

šumavském prostředí vás tahle hra určitě dostane.“
Video paintball zde

+420 604 733 804

basecamp@offpark.cz

www.offpark.cz

Studenti 1. C Gymnázia Strakonice byli s aktivitami v OFFPARKu Sušice nadmíru spokojeni, užili si rafting a naprosto
nadšeni byli paintballem. Z hlediska organizace výletu jsme velmi ocenili vaší flexibilitu, protože vzhledem
k dvouhodinovému zpoždění vlaku jsme nemohli dodržet domluvené časy.
Vše se operativně vyřešilo ke spokojenosti obou stran.
Mgr. JITKA PANUŠKOVÁ
Gymnázium Strakonice
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RAFTEM PO OTAVĚ
„Klidný a bezpečný proud řeky bez jezů a nástrah dává
jistotu intenzivního prožitku vyhlídkové plavby raftem
po Otavě. Celkem tříhodinový zážitek se odehrává na
trase dlouhé 10 km s úchvatným výhledem na největší
hradní zříceninu v naší zemi, hrad Rabí.“
Video raftem po Otavě zde
Vhodné pro: všechny (odpočinková,
relaxační aktivita)
Co s sebou: boty do vody (kroksy, sandále…)
a minimum oblečení
Místo: start v Sušici u nádraží – cíl
Žichovice nad jezem
Časová náročnost: 2 – 4 hodiny
(dle zastávek atd.)
Cena pro školy: 200 Kč / žák (v ceně doprava
raftů i osob z cílového místa zpět do Sušice)

Jedinečný adrenalinový výlet nejen pro děti, ale i učitele. Výborná
komunikace, maximální bezpečnost a hlavně skvělá organizace.
Absolvovali jsme paintball a rafty po řece Otavě. Všichni vše bez
problému zvládli. Přivezli jsme si nezapomenutelné zážitky.
Celému týmu Offparku děkujeme.
Mgr. DOMINIKA NOVÁKOVÁ A ŽÁCI
ZŠ Besednice

+420 604 733 804
basecamp@offpark.cz
www.offpark.cz
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KURZ PŘEŽITÍ SUŠICE

Vhodné pro: studenty SŠ

„Tento program je zaměřen více edukativně. Studenti si osvojí základní

Místo: lesní prostor – Rok u Sušice (doprava tam v ceně)

dovednosti pro „přežití“ v přírodě. Malé skupiny (4–6 osob) mají za úkol zvládnout
základní atributy ke spolehlivému přežití v přírodě (postavit přístřešek pro
přespání ve volné přírodě, rozdělat oheň ideálně bez použití sirek, bezpečnost

Co s sebou: pevná obuv, sportovní oblečení a disciplínu…

Časová náročnost: 3 – 5 hodin (dle dovedností skupiny)
Cena pro školy: 350 Kč / student

zacházení s ohněm, uvaření pokrmu na volném ohni…) Program se odehrává
uprostřed lesa v bývalém vojenském prostoru Rok u Sušice. Zpáteční cesta vede
přes Žižkův vrch s obřím husitským kalichem – dominantou Sušice.“

+420 604 733 804
basecamp@offpark.cz
www.offpark.cz

7

DĚTSKÝ LANOVÝ PARK
„I pro nejmenší ratolesti máme možnost vyzkoušet si lanový
park. Pro ty nejmenší máme připraveny podobné lanové
překážky, jen v menší výšce a s menší obtížností. Přesně
odpovídající dovednostem dítěte v tomto věku. Pod dohledem
instruktora zažijí lezci nejen zábavu, ale i sebepřekonání. Systém
11 překážek se zabudovanou lezeckou stěnou a lanovkou se
stane pro děti druhým domovem.“
Video lanový park zde
Vhodné pro: děti od 6 let
(podmínka – dosah rukou na 145 cm)
Co s sebou: pevná obuv a sportovní oblečení
Místo: Sušice
(na břehu řeky Otavy)
Časová náročnost: 1 hodina
(skupina max. 12 dětí)
Cena pro školy: 100 Kč / dítě

+420 604 733 804
basecamp@offpark.cz
www.offpark.cz
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PROČ OFFPARK
Jsme majiteli a provozovateli parků i veškerého vybavení, které pravidelně prochází revizemi a kontrolami.
Unikátní prostředí Šumavy, které doslova nabíjí pozitivní energií a kam se budete chtít vracet.
Máme zkušenosti, jubilejní 10. sezona a za námi desítky skupinových akcí, které jsme si užili s vámi.
Volnočasové aktivity pomáhají ke zlepšení či posílení vztahů uvnitř kolektivu nenásilnou formou.
Každý program je pro nás unikátní, sestavujeme jej dle vašich individuálních preferencí a možností.
Naším cílem je váš komfort během aktivit, pomůžeme vám s ubytováním, cateringem, fotodokumentací či
doplňkovými aktivitami…

Kontaktní osoba

…a hlavně baví nás, když se bavíte vy!

Mgr. Jiří Jeřábek, M. A.
Tel.: + 420 604 733 804
Email: basecamp@offpark.cz

+420 604 733 804

basecamp@offpark.cz

www.offpark.cz

Těšíme se na vás! Offpark tým.

