CENTRUM BRANNÝCH AKTIVIT z.s.

Ceník služeb a materiálu
UBYTOVÁNÍ
V ceně ubytování: ubytovací místnosti, společenská místnost (stolní fotbálek, kulečník, projektor)
dualband wifi pokrytí v celém objektu, parkovací plocha, učebna, jídelna, posilovna, překážková
dráha, asfaltové a travnaté hřiště, altán, krb s udírnou a posezením, ohniště.
Ubytování (do 20 osob, letní období)

130 Kč / osobu / noc

Ubytování (nad 20 osob, letní období)

100 Kč / osobu / noc

Ubytování (do 20 osob, zimní období)

160 Kč / osobu / noc

Ubytování (nad 20 osob, zimní období)

130 Kč / osobu / noc

Prostěradlo

15 Kč / osobu / pobyt

Spacák (UP – 67)

30 Kč / osobu / pobyt

Pyžamo (vojenské)

30 Kč / osobu / pobyt

Uniforma (vz.60 a vz. 85)

60 Kč / osobu / pobyt

Kuchyň

150 Kč / den

Bazén

40 Kč / osobu / pobyt

Sauna

200 Kč / cca 2-3 h + roztopení

SLUŽBY
Laser game (outdoor)

200 Kč / komplet / hod.

Vojenský jeep UAZ (do 6 osob)

400 kč / projížďka

Chcete svůj pobyt ozvláštnit něčím nevšedním, zábavným a zároveň přínosným?
Nabízíme řadu zážitkových kurzů, které vám sestavíme přímo na míru. Záleží na vás, pro kolik bude
kurz osob, na jak dlouho nebo jaká přesně bude náplň. Vyzkoušejte si, jak by jste řešili krizovou
situaci dopravní nehody s zraněnými nebo se naučte bránit, kdyby vás někdo napadl na ulici. Nebo si
osvojte střelecké základy, vyzkoušejte taktické postupy a zjistěte, jaké je být v roli člena speciální
jednotky při osvobozování rukojmí.
První pomoc

•

Sebeobrana

•

Střelecké základy

•

Taktika boje v budovách

MATERIÁL
Kč / Pobyt

Kč / Pobyt

(1 – 3 dny)

(4 a více dní)

Střelecká souprava
(2x vzduchovka + 200 diab. + 20 terčů + stojany)

200 Kč

300 Kč

Airsoftová zbraň dlouhá (AEG, typ AK, vč. 1000 ks BB)

350 Kč

750 Kč

Znehodnocený Sa 58/Uk 59

50 Kč

100 Kč

Vysílačka Baofeng UV-5R ( vč. 2 zdrojů + nabíječky)

50 Kč

100 Kč

Vysílačka RF – 10 (vč. zdroje + 4 druhy antén)

50 Kč

100 Kč

GPS Garmin Foretrex

100 Kč

200 Kč

Minohledačka GOLD Digital

50 Kč

100 Kč

5x Buzola + mapy

100 Kč

150 Kč

Polní telefon (pár + kabel)

50 Kč

100 Kč

Plynové masky 5x

50 Kč

100 Kč

Granáty cvičné

50 Kč

100 Kč

Slaňovací komplety (sedák, karabina,osma,lano)

100 Kč

200 Kč

Diskotékový zadýmovač

150 Kč

Zvuková a světelná diskotéková technika

od 450 Kč

Pokerový set (kufřík s žetony, plastové karty, tabletop)

250 Kč

