
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME! – aneb vzhůru za dobrodružstvím 

Akce pro aktivní rodiny - zapojte se do 4 denní akce plné rodinných soutěží, výzev, klání.  

 

TEP faktor – česká pevnost BOYARD 24. - 26. 9. 2021  

PLÁNOVANÝ ODJEZD VE 14:00 (místo srazu bude upřesněno) 

- sáhni si společně s námi na dno svých možností, prověřte svou fyzickou sílu, logické 
uvažování, zručnost, trpělivost. 

- prověřte svou týmovou rodinnou spolupráci, vždyť se správným týmem zvládnete 
každou výzvu.  

- plňte společně jako rodina jednotlivé úkoly v různých místnostech a získávejte indicie 
pro vstup k pokladu.  

- za příznivého počasí nás čeká také hra na vodě. 

- obě noci budeme spát na „pláži“ 😊 – v hale  

- v ceně je vstup do areálu a veškerý zábavný program, dvě noci a snídaně přímo v areálu. 

https://www.tepfactor.cz/  

Mirákulum – největší zábavné rodinné centrum  26. - 28. 9. 2021  

PLÁNOVANÝ PŘEJEZD 26.9. 10:00 (trasa cesty, a nejen ta bude upřesněna) 😊 

- lesní hřiště, obří trampolíny, obří houpačky, lanová centra, podzemní chodby, hrad 
s hradní věží, kontaktní zoo, tobogány. 

- areál nabízí řadu herních i naučných prvků vyrobených převážně z přírodních materiálů. 

- v ceně výlet úzkokolejkou s parní lokomotivou do prostoru tankodromu Milovice, kde 
jsou k dispozici další zábavné atrakce. 

- za příznivého počasí nás čeká rozsáhlý vodní svět 

- v ceně je vstup do areálu + plus cesta vláčkem, oběd formou pikniku, dvě noci 
v penzionu nedaleko centra.  

- odjezd domů 28.9. dopoledne. 

https://www.mirakulum.cz/  

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA:  

Tep faktor – 1400,- Kč (pro členy)  1600,- pro ostatní 

- (záloha při přihlášení 500,- Kč na osobu člen 700,- Kč na osobu ostatní) 

Mirákulum – 1300,- Kč (pro členy) 1500,- pro ostatní 

- (záloha při přihlášení 500,- Kč na osobu člen 700,- Kč na osobu ostatní) 

CENA CELKEM ZA UVEDENÉ: 2700,-   (záloha 1000,- Kč / 1400,- Kč) 

Před akcí prosím o úhradu jen zálohy, zbytek bude doúčtován po akci podle skutečných výdajů. 

BLIŽŠÍ INFORMACE:  info@polygon-bezpeci.cz; 737 527 494  

https://www.tepfactor.cz/
https://www.mirakulum.cz/
mailto:info@polygon-bezpeci.cz

