
PAKIETY WRAŻEŃ

ODKRYWAJCIE KARWINĘ 
aktywnie, romantycznie, prz ygodowo, szaleńczo, twórczo…

i na wiele innych sposobów

Katalog ciekawostek turystycznych KARWINA „super” miasto



Skorzystaj z naszych
Pakietów Wrażeń:
 

Szybko i szaleńczo na quadzie…
Do tarczy strzel, jak strzelał Wilhelm Tell…
Symfonia kwiatów…
Kwiaty, które nie więdną…
Wielka romantyczna przejażdżka…
Tajemnice Orientu…
Dzień dla dwojga…
Czarowne fryzury albo fryzjerskie show…
Jedyny w swym rodzaju klejnot z Waszych rąk…
Malowane dłutem…
Strzał w dziesiątkę…
Spotkanie z jeździectwem…
Przejażdżka terenowa…
Między niebem a ziemią…
 …i wiele innych

Wprowadzenie
ChCą Państwo swój wolny Czas sPędzić Ciekawie, odpocząć a zarazem nauczyć się 
czegoś nowego? Wypróbujcie nasze „super” Pakiety Wrażeń w Karwinie! O ile chcecie 
przeżyć coś niezwykłego, czego się nie zapomina, na pewno znajdziecie coś ciekawego 
w naszej różnorodnej ofercie. Korzystając z pakietu „Tajemnice Orientu” na kilka godzin 
można zostać księżniczką. W średniowiecze przenieść się można z pakietem „Do tarczy 
strzel, jak strzelał Wilhelm Tell”. Wznieść się nad ziemię w samolocie, cwałować na koniu 
lub rozkoszować się przejażdżką powozem. Można zażywać relaksu we dwoje, podziwiać 
piękno ogrodów lub pracować twórczo. Pakiet Wrażeń to idealny prezent dla kogoś, na kim 
Wam zależy. Z Pakietami Wrażeń możecie spełnić swoje marzenia…
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Wprowadzenie

Czas płynie, ceny się zmieniają, dlatego cennik dołączamy osobno…

Gdzie można kupić Pakiet Wrażeń?
Pakiet mogą Państwo zakupić w Miejskim Centrum Informacji w Karwinie, w recepcji Sana-
torium Darków, na stronach internetowych www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku i już 
niedługo w sieci biur informacji, hoteli, biur i agencji podróży oraz w pozostałych punktach 
sprzedaży. Kupując pakiet otrzymają Państwo kupon wrażeń, w którym znajdą Państwo 
wszystkie informacje o korzystaniu z pakietu. 

Jak mogą Państwo nabyć Pakiet Wrażeń?
Pakiet Wrażeń można kupić w dwu ofertach – „otwartej” lub „ z rezerwacją”. O ile kupią Państwo 
Pakiet Wrażeń w ofercie otwartej, należy przed jego wykorzystaniem dokonać rezerwacji w Cen-
trum Informacji Królestwa Wołoszczyzny Morawskiej pod nr tel.: +420 571 655 196, poza godzina-
mi otwarcia po nr +420 774 668 011 lub Pocztą elektroniczną balickyzazitku@valasske-kralovstvi.
cz. Kupon jest ważny przez jeden rok od daty sprzedaży, o ile nie podano na nim innego terminu. 

Jak korzystać z Pakietu Wrażeń?
Po dokonaniu rezerwacji oraz zapłaty za Pakiet Wrażeń, zostaną Państwu przekazane wszelkie 
informacje dotyczące jego wykorzystania – zwłaszcza te dotyczące miejsca i terminu.
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„Strzał w dziesiątkę!” Wycelować, wstrzy-
mać oddech i nacisnąć spust… Na strzelnicy 
sportowej będziecie mieli niepowtarzalną 
możliwość zweryfikować swoje zdolności 
w trafianiu do celu. Spróbujcie strzelania 
z krótkiej i długiej małokalibrowej broni.

Warunki fizyczne: Pakiet przeznaczony jest dla osób 
 w wieku powyżej 18 lat.
Czas trwania: 90 minut.
Ilość uczestników: Pakiet przeznaczony jest dla jednej oso-

by, liczniejsze grupy po wcześniejszym 
uzgodnieniu.

Widzowie: Udział widzów dozwolony. Najwyżej 
4 osoby.

Ubranie, Stosownie do warunków pogodowych.
wyposażenie: Niezbędne wyposażenie techniczne 

dostarczy organizator usługi.
Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest uzależniona 

od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Kod pakietu: AKT 018 048

Zawartość pakietu:
> Zapoznanie się z przepisami bezpie-

czeństwa i technicznymi zasadami 
strzelania.

> Strzelanie do celu z kilku typów broni 
pod opieką doświadczonego instruktora.

> Wynajem strzelnicy.
> Wypożyczenie środków ochrony. 
> Wynajem broni.
> Zużycie amunicji w ilości 100–150 sztuk.
> Upominki – mapa miasta oraz zestaw 

upominków KWM (otrzymają państwo 
Gołębią Pocztą po realizacji usługi):

 • Dyplom Królestwa Wołoszczyzny 
Morawskiej, paszport KWM, Trop 
Aktywności KWM widokówka KWM, 
naklejka KWM.
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Łucznictwo sportowe należy, wraz z tenisem i golfem, 
do „białych sportów” i można je uznać za szlachetną 
rozrywkę, którą można uprawiać przez całe życie. 
Spróbujcie strzelania do tarczy z różnych typów kusz 
i łuków. Czy czujecie się na siłach stanąć w szranki 
z Wilhelmem Tellem?

Zawartość pakietu:
>  Klient spotyka się z łucznikiem w umówionym 

miejscu (Park Sanatoryjny).
>  Wypróbowuje kilka rodzajów kusz i łuków.
>  Zapoznaje się z podstawowymi zasadami 

treningu.
>  Strzela do słomianej tarczy.
>  Upominki – mapa miasta oraz zestaw upomin-

ków KWM (otrzymają państwo Gołębią Pocztą 
po realizacji usługi): 

 • Dyplom Królestwa Wołoszczyzny Morawskiej. 
 • Paszport KWM.
 • Trop Aktywności KWM.
 • Widokówka Karwiny.

Warunki fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania: 1,5 godziny.
Ilość uczestników: 1–3 lub 4–6, liczniejsze grupy po 
 uzgodnieniu.
Widzowie: Udział widzów dozwolony.
Ubranie,
wyposażenie: Ubranie wg warunków po
 godowych. Wyposażenie
 techniczne wypożyczy
 usługodawca.
Sezon: Marzec–listopad.
Pogoda: Przy dobrej pogodzie.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym
 wyprzedzeniem.

Kod pakietu dla 1–3 osób: AKT 023 053
Kod pakietu dla 4–6 osób: AKT 024 054

Do tarczy strzel, jak strzelał Wilhelm Tell

Strzał w dziesiątkę
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Czarowne fryzury albo fryzjerskie show

Zaplanujcie ten dzień tylko dla siebie 
i swego partnera, przyjaciółki…
Pozwólcie się rozpieszczać, zapo-
mnijcie o wszystkich troskach. Ten 
dzień należy tylko do Was dwojga.

Zawartość pakietu:
> Prywatna sauna.
> Masaż 2 × 30 minut.
> Wspólna kąpiel z hydromasażem (do wyboru 

dwie wanny lub jedna narożna).
> Wonne oleje do kąpieli.
> Muzyka relaksacyjna, świece herbaciane.
> Napoje, kawa, herbata.
> Upominki – „serduszko, które rozgrzeje” a pa-

kiet upominków (otrzymają Państwo Gołębią 
Pocztą po realizacji usługi):

 • Dyplom Królestwa Wołoszczyzny Morawskiej, 
paszport KWM, widokówka KWM, trop zaba-
wy KWM.

Warunki
fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania: 4–5 godzin.
Ilość uczestników: Dwie osoby.
Widzowie: Charakter usługi nie pozwala
 na obecność widzów.
Ubranie,
wyposażenie: Codzienne ubranie.
Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest
 uzależniona od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym
 wyprzedzeniem.

Dzień dla dwojga

Warunki fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania: 1–3 godziny wg wybranej usługi.
Ilość uczestników: 1 osoba.
Widzowie: Najwyżej 1 osoba.
Ubranie,
wyposażenie: Codzienne ubranie.
Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest
 uzależniona od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Co najmniej z dwumiesięcznym 

wyprzedzeniem.

Zawartość pakietu:
> Basic (przeznaczone dla krótkich włosów) – doradztwo i konsultacja fryzjer-

ska, realizacja zmiany fryzury (pasemka, cięcie, styling) wg życzenia klienta. 
> Basic plus (tak jak Basic, dodatkowo farbowanie).
> Silver (przeznaczone dla włosów o średniej 

długości) – doradztwo i konsultacja fryzjer-
ska, realizacja zmiany fryzury (pasemka, 
cięcie, styling) wg życzenia klienta. 

> Gold (tak jak Silver, lecz dla włosów długich).
> Upominki – niezwykły długopis oraz pakiet 

upominków KWM (otrzymają Państwo Gołę-
bią Pocztą po realizacji usługi):

 • Basic a Basic plus: Dyplom KWM, Paszport  
    KWM, widokówka, trop KWP.

 • Silver a Gold: Dyplom KWM, paszport KWM,     
    naklejka, widokówka, trop KWP.

Czary i sztuczki nie zawszą są 
iluzją. Ręce fryzjera profesjonalisty 
udowodnią Wam to udowodnią. 
Zróbcie coś dla siebie, zmieńcie 
swój aktualny image, zafundujcie 
swoim włosom niecodzienną opiekę 
cieszcie się czarami, które w postaci 
pięknej fryzury zabierzecie z sobą.

Kod pakietu: Basic POH 065 185
Basic plus POH 066 186

Silver POH 067 187
Gold POH 068 188

Kod pakietu: POH 036 097
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Warunki fizyczne: Klient musi brać 
pod uwagę swój 
stan zdrowia.

 Nieodpowiednie 
dla początkujących.

Czas trwania: 4–5 godzin.
Ilość uczestników: 1 osoba.
Widzowie: Udział widzów wykluczony. 
Ubranie,
wyposażenie: Ubranie wg pogody i pory roku. Nieodpo-

wiednie są dżinsy. Wyposażenie techniczne
 i jeździeckie wypożyczymy.
Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Usługi nie można zrealizować w czasie desz-

czu i bardzo złych warunków pogodowych.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Kod pakietu: AKT 041 108

Przejażdżka terenowa

Macie opanowane podstawy jazdy konnej, wsiadajcie w siodło i wy-
ruszajcie na przejażdżkę. Z siodła zobaczycie świat z innej perspek-
tywy. Zapomnijcie o troskach i poczujcie
więź z przyrodą.

Zawartość pakietu:
> Wypożyczenie koszuli kowbojskiej.
> Osiodłanie konia.
> Przejażdżka terenowa w towarzy-

stwie instruktora jeździectwa.
> Na zakończenie rozkulbaczenie 

konia i opieka nad nim.
> Kowbojskie menu, poczęstunek.
> Upominki – souvenir miasta
 i pakiet upominków KWM (otrzy-

mają państwo Gołębią Pocztą po 
realizacji usługi): 

 • Paszport KWM, dyplom pamiątko-
wy KWM, trop koński, widokówka 
KWM.

Pierwsze spotkanie z jazdą konną pod opieką doświadczonego 
instruktora. W czasie dwugodzinnego programu w praktyce 
wypróbujecie, jak podchodzić do konia, nauczycie się podsta-
wowych zasad panowania nad koniem, poleceń i komend. Nie 
wszystkie początki są trudne, trzeba tylko rozpoczynać od 
właściwej strony.

Warunki fizyczne: Klient musi brać pod uwagę swój 
stan zdrowia.

Czas trwania: 2 godziny.
Ilość uczestników: Pakiet jest przeznaczony dla 

odbiorcy indywidualnego.
Widzowie: Udział widzów dozwolony.
Ubranie, Ubranie wg pory roku i warunków
wyposażenie: pogodowych, mocne obuwie. 

Wypożyczamy wyposażenie 
techniczne i jeździeckie.

Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Usługi nie można zrealizować 

w czasie deszczu i bardzo złych 
warunków pogodowych.

Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym
 wyprzedzeniem.

Spotkanie z jeździectwem

Kod pakietu: AKT 011 040

Zawartość pakietu:
> Zaznajomienie się z sprzętem jeździeckim.
> Nauka właściwego stosunku do koni.
> Siodłanie konia, wsiadanie i zsiadanie z konia, 

podstawowe polecenia i komendy, kierowanie 
koniem, krótka przejażdżka na koniu prowa-
dzonym przez instruktora.

> Upominki – souvenir miasta i pakiet upomin-
ków KWM (otrzymają państwo Gołębią Pocztą 
po realizacji usługi): 

 • Dyplom pamiątkowy KWM.
 • Paszport KWM.
 • Trop koński KWM.
 • Widokówka KWM.
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Wielka romantyczna przejażdżka

Warunki fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania: 2 godziny.
Ilość uczestników: Najwyżej 4 osoby.
Widzowie: Charakter usługi nie pozwala
 na obecność widzów.
Ubranie,
wyposażenie: Ubranie wg warunków
 pogodowych.
Sezon: Kwiecień–październik.
Pogoda: Przy dobrej pogodzie.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym
 wyprzedzeniem.

Zawartość pakietu:
> Stangret w stroju jeździeckim podjedzie 

czteromiejscowym powozem na ustalone 
miejsce (Letnie Kino w Karwinie) i o wyzna-
czonej porze. Podejmie klientów szampanem 
i przewiezie przez Park Sanatoryjny oraz Park 
Zamkowy, a następnie zawiezie do historycz-
nej dzielnicy miasta.

> Przejażdżce będzie towarzyszyć komentarz.
> Częścią integralną dwugodzinnej przejażdżki 

będzie półgodzinna przerwa na kawę w wy-
branej kawiarni.

> Upominki – niezwykły długopis oraz pakiet 
upominków KWM (otrzymają państwo Gołę-
bią Pocztą po realizacji usługi): 

 • Dyplom pamiątkowy KWM, Paszport KWM, 
Trop koński KWM, Widokówka KWM, Naklej-
ka KWM

Zwłaszcza romantycy docenią 
przejażdżkę powozem. Należy 
wygodnie usiąść i wsłuchać się 
w stukot kopyt. Przejażdżka ze 
stangretem w stroju jeździeckim 
przeniesie Was w stare dobre 
czasy. 

Kod pakietu: POH 035 095

Chcecie poczuć adrenalinę na czterokołowcu? Jazda w terenie, 
po drodze i przez las oraz po bezdrożach? Zapraszamy na prze-
jażdżkę na naszych quadach. Tak zastanawiajcie się zapraszamy 
na przejażdżką na naszych guadach.

Warunki fizyczne: Program jest odpowiedni dla 
dorosłych i dla dzieci od lat 10 
(możliwość wypożyczenia quadu 
dziecięcego). Klient musi brać 
pod uwagę swój stan zdrowia.

Czas trwania: około 1 godziny.
Ilość uczestników: 1–3 osób.
Widzowie: Udział widzów dozwolony.
Ubranie, Strój sportowy wg warunków
wyposażenie:  pogodowych i pory roku.
Sezon: Kwiecień–październik.
Pogoda: Realizacja usługi w czasie dobrej 

pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z tygodniowym
 wyprzedzeniem.

Szybko i szaleńczo na quadzie
Kod pakietu: dla 1 osoby AKT 058 178

dla 2 osób AKT 059 179
dla 3 osób AKT 060 180

Zawartość pakietu:
> Zaznajomienie z quadem, jego prowadzeniem
 i instruktaż techniki jazdy.
>  Jazda po trasie motokrosowej, przejażdżka 

terenowa i na torze.
> Wypożyczenie kasku ochronnego, rękawic
 i ochraniaczy.
> Upominki – souvenir miasta i pakiet upomin-

ków (otrzymają państwo Gołębią Pocztą po 
realizacji usługi):

 • Dla 1–2 osób: Dyplom pamiątkowy KWM, pasz-
port KWM, widokówka (KWM i Karwina), trop.

 • Dla 3 osób: Dyplom pamiątkowy KWM, 
paszport KWM, widokówka (KWM i Karwina), 
naklejka, trop.



Warunki fizyczne: Wiek ponad 18 lat, młodsi tylko w obecności 
opiekunów.

Czas trwania: 30 minut.
Ilość uczestników: 1 osoba.
Widzowie: Udział widzów dozwolony.
Ubranie, Codzienne ubranie. Proszę nie zapomnieć
wyposażenie: zabrać kamerę lub aparat fotograficzny!
Sezon: Maj–październik.
Pogoda: Tylko w czasie dobrej pogody. Najbardziej 

odpowiednia pora to późne popołudnie, około 
godz. 17.00.

Miejsce: Karwina, Orłowa.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Między niebem a ziemią

Zawartość pakietu:
> Półgodzinny lot wycieczkowy 

ultralekkim samolotem Koala.
> Klient może wybrać trasę prze-

lotu.
> Upominki – souvenir miasta
 i pakiet upominków (otrzymają 

państwo Gołębią Pocztą po 
realizacji usługi):

 • Paszport KWM.
 • Dyplom pamiątkowy KWM.
 • Widokówka KWM. 
 • Naklejka KWM.
 • Trop Lotniczy.
 • Redbull.

Z wysokości wszystko 
wygląda inaczej. Nawet 
doskonale znane miejsca 
i budynki zaskakują, 
kiedy na nie spoglądamy 
z góry. Zróbcie unika-
towe zdjęcie lub video 
swego domu, ogrodu, 
ulubionego miejsca 
wycieczkowego.

Kod pakietu: POH 040 096

Zawartość pakietu:
> Najpierw klient omówi z artystką dobór tech-

niki. Wybierając rysunek skoncentruje się na 
widzianym obrazie (kompozycja, szczegół). 

> Wyjaśnienie zasad kompozycji, formy,
 przestrzeni.
> Wyjaśnienie poszczególnych kroków w rysunku 

i malarstwie – nadawanie dziełu cech indywi-
dualnej osobowości. Stosowanie abstrakcji przy 
nanoszeniu kolorów (impresja kolorystyczna), 
poszukiwanie harmonii, piękna i poezji ogląda-
nego bukietu, włączenie wyobraźni – ograni-
czenie zahamowań. 

> Upominki – souvenir miasta i pakiet upomin-
ków KWM (otrzymają państwo Gołębią Pocztą 
po realizacji usługi):

 • Dyplom pamiątkowy KWM, Paszport KWM, 
Trop KWM, Widokówka KWM.

Kod pakietu: dla 1 osoby (czarno-białe) POH 061 181
dla 2 osób (czarno-białe) POH 062 182

dla 1 osoby (kolor) POH 063 183, dla 2 osób (kolor) POH 064 184

Kwiaty, które nie więdną

Nadajcie kwiatom własną osobowość oraz wyraz artystyczny… Pod opieką pla-
styczki odkryjcie piękno kwiatów, wyraźcie nastrój pór roku… Szukajmy inspi-
racji w samych kwiatach… Także Wy możecie spróbować malarskiego rzemiosła.

Warunki fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania: 4–5 godzin.
Ilość uczestników: Najwyżej 2 osoby.
Widzowie: 1 widz (w wypadku jednej osoby).
Ubranie, Wygodne ubranie robocze lub
wyposażenie: domowe, można wypożyczyć 

fartuch. Wyposażenie technicz-
ne zostanie wypożyczone w 
zależności od wybranej techniki: 
ołówek, pastele, farby, pędzle, 
podkład (papier i jego przygoto-
wanie), sztalugi itp.

Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest uzależ-

niona od pogody.
Miejsce: Karwina, Orłowa.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 2–3 tygodniowym 

wyprzedzeniem.
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Przeźroczysta chusta pozwala domyślać się kształtów tancerki. Ele-
gancja, zmysłowość, piękno, egzotyka… Taniec wschodni jest po-
łączeniem ciała i myśli. Jest majestatyczny i królewski jak klasyczny 
balet. Dajcie unosić się rytmem, wsłuchajcie się w swe ciało.

 Kod pakietu dla 1–3 osób: POH 030 060 
Kod pakietu dla 4–6 osób: POH 031 061

Warunki fizyczne: Klient musi 
brać pod 
uwagę swój 
stan zdrowia. Usługa nie jest 
zalecana dla kobiet w ciąży.

Czas trwania:  2 godziny.
Ilość uczestników: Najwyżej 6 osób.
Widzowie: Udział widzów wykluczony. 
Ubranie, Własna koszulka (najlepiej
wyposażenie: krótka, opięta), spódnica lub legin-

sy, baletki lub grubsze skarpety.
Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest
 uzależniona od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 2 tygodniowym
 wyprzedzeniem.

Zawartość pakietu:
> Lektorka przygotuje program dla uczestników 

indywidualnych i dla grupy, początkujących
 i zaawansowanych. 
> Wprowadzeniem jest wykład o historii tańca 

wschodniego i używaniu henny. 
> Pokaz strojów. Prezentacja tańca z chustą, 

laską, świeczkami i szablą. 
> Wypożyczenie chust talarkowych. 
> Nauka podstaw tańców wschodnich, nawiąza-

nie do posiadanych umiejętności. 
> Upominki – niezwykły długopis oraz pakiet 

upominków KWM (otrzymają państwo Gołę-
bią Pocztą po realizacji usługi): 

 • Dyplom pamiątkowy KWM, Paszport KWM, 
Trop zabawy KWM, Widokówka KWM,

 Naklejka KWM (tylko pakiet POH 031 061). 

Zawartość pakietu:
> Klient odwiedzi ogród botaniczny, 1 godzinę 

spędzi pod opieką przewodnika, który pokaże 
mu wszystkie kwitnące okazy i rośliny drze-
wiaste. Drugą godzinę spędzi w towarzystwie 
architekta ogrodów. 

> Cena obejmuje poczęstunek (kawa, herbata, 
czekolada) i drobny upominek w doniczce.

> Upominki – widokówka nasion i pakiet upo-
minków KWM (otrzymają państwo Gołębią 
Pocztą po realizacji usługi):

 • Dyplom pamiątkowy KWM, Paszport KWM, 
Trop Zabawy KWM, Widokówka KWM.

Warunki fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania:  2 godziny.
Ilość uczestników: 1–3 osoby.
Widzowie: Do 3 osób łącznie z uczestnikami. 
Ubranie,
wyposażenie: Według warunków
 pogodowych.
Sezon: Kwiecień–październik.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest
 uzależniona od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem.

Kod pakietu: POH 032 093

Kwiecista symfonia

Proszę się poddać 
powodzi barw, kształ-
tów i zapachów. Ogród 
botaniczny jest jakby 
stworzony do odpoczyn-
ku, marzeń i inspiracji. 

Tajemnice Orientu
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Zawartość pakietu:
> Klient pod opieką lektora pozna technikę 

produkcji biżuterii emaliowanej. 
> Klient wypali własnoręcznie przygotowany 

klejnot w przenośnym piecu i wykończy go 
metaloplastycznymi dodatkami. 

> Upominki – souvenir miasta i pakiet upomin-
ków KWM (otrzymają państwo Gołębią Pocztą 
po realizacji usługi):

  • Dyplom pamiątkowy KWM.
  • Paszport KWM.
  • Trop Zabawy KWM.
  • Widokówka KWM, Naklejka KWM
  • Koszulka KWM.

Warunki fizyczne: Bez ograniczeń.
Czas trwania: 4–5 godzin.
Ilość uczestników: Najwyżej 10 osób.
Widzowie: Do 10 osób (łącznie z uczestnikami). 
Ubranie, Własne ubranie robocze (ryzyko
wyposażenie: zniszczenia nieduże, plamy od 

farb można wyprać).
 Materiał i wyposażenie technicz-

ne dostarczy wykonawca.
Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest uzależ-

niona od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 2 tygodniowym
 wyprzedzeniem.

Kod pakietu: POH 033 090

Jedyny w swym rodzaju klejnot z Waszych rąk

Malowane dłutem

W warsztacie pachnie drewnem. Weźcie dłuto a kloc 
drewna zamieni się w Waszych rękach w piękną rzeźbę. 
Pokażcie, co w Was drzemie!

Kod pakietu: POH 034 094

Chcecie mieć pewność, że 
noszona przez Was biżuteria jest na pewno orygi-
nalna? Wykonajcie ją sami! Emaliowana biżuteria 
z czasów naszych babć, jaką możemy znaleźć w 
szkatułce, świadczy o dbałości o szczegóły jej 
producenta i ponadczasowym doborze barw. 
Właśnie dlatego stanowi ona do dzisiaj inspirację 
dla artystów-jubilerów. Emaliowana biżuteria 
jest delikatna a zarazem wyrazista.

Warunki fizyczne: Odpowiednie 
dla dorosłych

Czas trwania:  6 godzin.
Ilość uczestników: Najwyżej 3 

widzowie.
Widzowie: Udział widzów wykluczony. 
Ubranie,
wyposażenie: Odzież robocza do pracowni. 

Wyposażenie techniczne zostanie 
wypożyczone.

Sezon: Przez cały rok.
Pogoda: Realizacja usługi nie jest
 uzależniona od pogody.
Miejsce: Karwina.
Kiedy zamawiać: Najlepiej z 2 tygodniowym
 wyprzedzeniem.

Zawartość pakietu:
> W pracowni mistrz-
-rzeźbiarz zaznajomi Was 
z drewnem, narzędziami 
i różnorodnymi techni-
kami rzeźbiarskimi. Pod 
jego opieką spróbujecie 
rzeźbić jedną z wybra-
nych technik a do domu 
odejdziecie z własnoręcz-
nie wykonaną rzeźbą. 

> Dzień z rzeźbiarzem obejmuje także
 poczęstunek
> Upominki – souvenir miasta oraz pakiet upo-

minków (otrzymają państwo Gołębią Pocztą 
po realizacji usługi): 

 • Dyplom pamiątkowy KWM, 
Paszport KWM, Trop zabawy KWM, 
Widokówka KWM.
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Główne atrakcje i zabytki:
ZAMEK FRYSZTAT: budynek główny – I trasa wycieczkowa /37/:
Masarykovo nám. 1, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 318 382, fax: 596 312 453, 
e-mail: zamek-frystat@karvina.org, www.zamek-frystat.cz. Otwarte w sezonie od kwietnia do końca 
października, wt.– niedz. od 10.00 do 17.00 oprócz 1 soboty i ostatniej niedzieli miesiąca (śluby); ostatnie 
wejście od godz. 16.00. Zamek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zwiedzanie trasy zamkowej trwa 
50 minut i obejmuje 17 sal umeblowanych oryginalnymi meblami dawnych arystokratycznych właścicieli 
zamku. Tylko z przewodnikiem. Wejściówki: 60 CZK, zniżki 40 a 30 CZK, wejściówki rodzinne 120 CZK.

GALERIE ZAMKOWA CHAGALL /38/: 
Masarykovo nám. 1 (prawe skrzydło zamku, Karwina-Frysztat, tel.: 596 322 859, www.chagall.cz
Otwarte: wt.–niedz.: 9.00–18.00. Bezpłatnie. Wystawy prac plastycznych czeskich i zagranicznych
autorów.

LOTTYHAUS: lewe skrzydło zamku – II i III trasa zwiedzania /37/:
Kontakty – patrz zamek Frysztat. Z głównym budynkiem zamku skrzydło jest połączone przeszkloną 
galerią. II. trasa zwiedzania obejmuje 15 sal prezentujących szlacheckie i mieszczańskie wnętrza z XIX 
wieku. Otwarte – jak trasa I., także w 1 sobotę i ostatnią niedzielę miesiąca. 
Wejściówki – jak na trasie I. 
III. trasa zwiedzania – stała ekspozycja czeskiego malarstwa XIX wieku ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Pradze. 
Otwarte przez cały rok: 10.00–17.00 (ostatnie wejście 16.00).
Wejściówki: 40 CZK, zniżki 25 i 20 CZK oraz wejściówka rodzinna 80 CZK.

„KRZYWY” KOSCIÓŁ ŚW. PIOTRA Z ALCANTARY /39/:
ul. Ostravská (droga nr č. 59 kierunek Ostrawa), Karwian-Kopalnie. 
Zbudowany w roku 1736. Unikatem jest, że w ciągu zaledwie 40 lat doszło pod wpływem szkód górni-
czych do zapadnięcia się ziemi pod kościołem o około 36 metrów. Spowodowało to odchylenie wieży 
kościoła od pionu 6,8°. Kościół obecnie jest dostępny, odbywają się w nim nabożeństwa w języku czeskim 
i polskim. Zyskuje opinię ciekawego miejsca pielgrzymkowego.

SALE WYSTAWOWE CIESZYŃSKIEGO MUZEUM /40/: Masarykovo nám. 10, 733 01 Karviná-Fryštát, 
tel.: 596 311 425, e-mail: muzeum@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
Otwarte: wt.–piąt.: 8.00–12.00, 12.30–16.00, so.–niedz.: 13.00–17.00 Zwiedzanie indywidualne.
Wejściówki: 25 CZK, zniżki: dzieci do lat 6 bezpłatnie, dzieci od 6 do 15 lat, studenci i emeryci 10 CZK,
wejściówki rodzinne (2 dorośli 2 dzieci) 40 CZK, przedszkola i szkoły 5 CZK.

IMPEREZY MIEJSKIE: Jarmark Wielkanocny (marzec/kwiecień), Dzień Ziemi (kwiecień), festiwal 
Wyspy muzyki (maj/czerwiec), Dni Karwiny, Festiwal Mniejszości Narodowych (czerwiec), Europejskie 
Dni Kultury i Sportu i Karwina Cup (sierpień), Karwiński Totem (sierpień), Kiermasz Książki i Jarmark 
Górniczy (wrzesień, Z rowerem dookoła Karwiny (wrzesień), Dno Europejskiego Dziedzictwa Kulturo-
wego (wrzesień), Kolorowa Jesień (wrzesień), Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień).
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Aktywne spędzenie wolnego czasu
DYSKOTEKI I KLUBY:
BIZON CLUB /1/, Bohumínská, Karviná-Nové Město Taneční zábavy: piąt.–so. 21.00–5.00 
Winiarnia BRNO /2/, Kosmonautů, Karviná-Ráj Taneční zábavy: piąt.–so. 20.00–2.00 
ČERVENÁ SEDMA /3/, Stavbařů 2203, Karviná-Mizerov Disco: piąt.–so. 21.00–2.00
TEQUILA bar /4/, Havířská 1783, Karviná-Nové Město Disco: piąt.–so. 21.00–4.00
Hotel Darkov /5/, Lázeňská 254, Karviná-Lázně Darkov Taneční večery, živá hudba: piąt.–so. 18.00– 24.00
ALABAMA bar /6/, Těreškovové 2233, Kárviná-Mizerov  Country, disco: piąt.–so.
Kawiarnia CASPER /7/, Fryštátská 56, Karviná-Fryštát Disco: piąt.–so.

FITNESS:
Figure studio /8/, Čajkovského 2184, Karviná-Mizerov
Fitcentrum Aréna /9/, Haškova 643, Karviná-Ráj
Fitness Centrum Karviná /10/, Kašparova 2978, Karviná-Hranice
Fitness centrum STaRS /11/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Fitness Malibu /86/, Masarykovo náměstí 93, Karviná-Fryštát

TENIS STOŁOWY:
Krajské středisko volného času Juventus /12/, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město

KORTY TENISOWE:
Park sanatoryjny Sanatorium Darków /13/, Karviná-Lázně Darkov
Hala Sportowa STaRS /14/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Korty za Sanatorium Rehabilitacyjnym /15/,
areał Sanatorium Rehabilitacyjnego, Karviná-Hranice 
Areał Sportowy Kovona Karviná /16/, Sportovní, Karviná-Nové Město
Miejski stadion /87/, U Hřiště, Karviná-Ráj
Szkoła Podstawowa Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město

SQUASH:
Hala Sportowa STaRS /17/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát

BADMINTON:
Hala Sportowa STaRS /18/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Szkoła Podstawowa Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město

SAUNA:
Sauna Oáza /19/, Karola Śliwky 53, Karviná-Fryštát
Sauna Fitcentrum Aréna /20/, Haškova 643, Karviná-Ráj
Hala Sportowa STaRS /21/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát

GROTA SOLNA:
 /22/ Einsteinova 2867, Karviná-Hranice

JEŹDZIECTWO:
Klub jeździecki DVŮR OLŠINY /25/, Olšiny 59, Karviná-Staré Město
Przejażdżki na koniach /26/, p. Poloch, tel.: 603 737 826

POWOZOWNIA:
Klub Jeździecki DWÓR OLSZYNY /25/, Olšiny 59, Karviná-Staré Město, tel.: 777 336 338 

STRZELNICA:
Sportowy Klub Strzelecki 2. ZO AVZO ČR /23/, U Bažantnice, Karviná-Nové Město
Sportowy Klub Strzelecki KOVONA KARVINÁ /24/, Sportovní, Karviná-N. Město 
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Aktywne spędzenie wolnego czasu
KRĘGLE – BOWLING:
Bowling /27/, Einsteinova 2867, Karviná-Hranice
Bowling /28/, Jaroslava Vrchlického 758, 
Karviná-Nové Město 
Bowling Club /29/, U Lesa 762, Karviná-Ráj

TURYSTYKA ROWEROWA
Regionalne trasy rowerowe: Trasa nr. 6097 przez Karwinę prowadzi od Cierlicka (Těrlicko) przez 
Stonawę (Stonava) po drodze nr III/4687 Stonavska. Na terenie miasta skręca w lewo na ul. Svornosti do 
Darkowskiego mostu, za mostem po ul. Lázeňské, Karola Śliwky, po której prowadzi blisko centrum mia-
sta (na tym odcinku umieszczone są kierunkowskazy informacyjne prowadzące do zamkowego parku, do 
zamku i miejskiego centrum informacji). Z ul. Karola Śliwky skręca w prawo na ul. Poštovní, przez skrzy-
żowanie na wprost prowadzi ul. Rudé armády, następnie w prawo w prawo na ul. Žižkovu i przez rondo 
znów na ul. Žižkovu. Trasa mija po lewej stronie sanatorium i prowadzi stale prosto do dwu bocznych 
dróg – w lewo na ul. Mickiewicza, po której dotrzemy do Piotrowic przy Karwinie(Petrovice u Karviné). 
Trasa w Piotrowicach prowadzi przez przejście graniczne Marklowice do Polski. Droga w lewo przecho-
dzi w trasę nr 6110 w kierunku przejścia granicznego w Karwinie-Raju na ul. Polskiej. Trasa prowadzi po 
ulicach: Mickiewicza, Borovského, U Farmy i Polska.

KĄPIELISKA:
KRYTA PŁYWALNIA /31/, Leonovova 1797, Karviná-Hranice
LETNI BASEN /32/, Havířská 1783, Karviná-Nové Město

SIATKÓWKA PLAŻOWA:
Basen /33/, ul. Havířská 1783, Karviná-Nové Město
Szkoła Podstawowa Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město

SKATEPARK:
Skateboardowe boisko (U-rampa) /34/, Leonovova (v areale krytej pływalni), Karviná-Hranice

WYPOŻYCZALNIA GOKARTÓW:
 /35/ Za hypermarketem TESCO, Karviná-Ráj, Ing. Ferenc  tel.: 605 202 055

MINIGOLF:
 /36/ park za Sanatorium rehabilitacyjnym w Karwinie-Granicach, Karviná-Hranice tel.: 596 372 231

SPINNING – ROWERY STACJONARNE:
Hala Sportowa STaRS /30/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Fitness Malibu /86/, Masarykovo náměstí 93, Karviná-Fryštát

JAZDA NA ŁYŻWACH
Hala Sportowa STaRS /30/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát

PLAŻOWA PIŁKA NOŻNA:
Szkoła Podstawowa Dělnická /85/, Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město
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ZAKWATEROWANIE:
Hotel SPORT /41/, Karola Śliwky (zimní stadion), Karviná-Fryštát (centrum)  tel.: 596 312 278 
www.stars-karvina.cz, e-mail: stars@stars-karvina.cz 
Hotel Darkov /42/, Lázeňská 254, Karviná-Lázně Darkov tel.: 596 311 821
Pensjinatn Jelen /43/, Zámecká 1942, (centrum), Karviná-Fryštát tel.: 596 314 680 
www.penzionjelen.com, e-mail: info@penzionjelen.com
Hotelový dům Kosmos /44/, Žižkova 1799, Karviná-Mizerov tel.: 595 392 100
e-mail: koleje.kosmos@centrum.cz  
Dom noclegowy HCB /45/, Havířská 1688, Karviná-Nové Město,  tel.: 596 314 214
Dom noclegowy Předvoj /46/, nám. Budovatelů 1306, Karviná-Nové Město tel.: 596 311 475
e-mail: anna.budniakova@okd.cz
Pensjonat ALDO /47/, Masarykovo nám. 8, Karviná-Fryštát,  tel.: 596 314 489
www.penzionaldo.cz, e-mail:info@penzionaldo.cz
Hotel-Restaurant Na Fryštátské /48/, Fryštátská 202, Karviná-Fryštát tel.: 596 313 545
www.nafrystatske.cz, e-mail:info@nafrystatske.cz 
Akademiki Uniwersytetu Śląskiego /49/, Na Vyhlídce 1079, Karviná-Nové Město tel.: 596 398 501 
Společenský dům /50/, Lázeňský park 498, Karviná-Lázně Darkov tel.: 596 316 565
www.darkov.cz/ubytovani, e-mail: info@darkov.cz
Dom noclegowy MAŠINKA /84/, vlakové nádraží, Karviná-Fryštát tel.: 596 342 210

WYŻYWIENIE:
CAFFÉ A RESTAURACJA NA ZAMKU /51/, 
Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát (centrum)
Restauracja VANILI /52/, Masarykovo nám. 36, Karviná-Fryštát (centrum)   
Restauracja ALDEA /53/, Masarykovo nám. 93, Karviná-Fryštát (centrum) 
Restauracja U STARÉ RADNICE /54/, Masarykovo nám., Karviná-Fryštát (centrum)
Pizzeria CARUSO /55/, Masarykovo nám. 38, Karviná-Fryštát (centrum)
Hotel-Restauracja NA FRYŠTÁTSKÉ /56/, Fryštátská 202, Karviná-Fryštát
Restauracja azjatycka RONG VANG /57/, Fryštátská 72, Karviná-Fryštát
HOSPŮDKA U PARKU /58/, Karola Śliwky 153, Karviná-Fryštát
Restauracja POD ZÁMKEM /59/, park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát
Kawiarnia ROSA /60/, Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, Karviná-Hranice
Společenský dům /61/, Lázeňský park 498, Karviná-Lázně Darkov
HELLENIC RESTAURANT /62/, park Bedřicha Smetany 173, Karviná-Fryštát
Bar ASIA /63/, tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město
Restauracja U ČÁPA /64/, tř. Osvobození 1766, Karviná-Nové Město
Hospůdka U MARTY /65/, Žižkova 1509, Karviná-Mizerov
Restauracja BESKYD /66/, U Bažantnice, Karviná-Nové Město
Kawiarnia NEVADA /67/, Centrum 2314, Karviná-Mizerov
COUNTRY CLUB ALABAMA /68/, tř. Těreškovové 2233, Karviná-Mizerov (kowbojskie menu)
Restauracja i pizzeria LE CAFE /69/, Prameny 801, Karviná-Ráj
Restauracja i pizzeria TRILOBIT /70/, Einsteinova, Karviná-Hranice (naprzeciwko kręgielni)
AQUA BAR /71/, Leonovova, objekt krytej pływalni, Karviná-Hranice
Pizzeria LA GONDOLA /72/, Jaroslava Vrchlického 758, Karviná-Nové Město
Pizzeria NA OSMISTOVCE /73/, nám. Budovatelů 1419, Karviná-Nové Město
Pizzeria ALIBI BAR /74/, Karola Śliwky 783, Karviná-Fryštát
Pizzeria NA STUDENTSKÉ /75/, Studentská 2384, Karviná-Mizerov
Pizzeria GRADO /76/, Borovského 875/122, Karviná-Ráj
Pizzeria (dla niepalących) U TURKŮ /77/, Slovenská 504, Karviná-Hranice
Cukiernia ADRIA /78/, Fryštátská 86, Karviná-Fryštát (centrum)     
Restauracja DINOS /79/, Svatopluka Čecha, Karviná-Fryštát 
Herbaciarnia BAMBUSOVÁ CHÝŠE /80/, Zámecká 105, Karviná-Fryštát (centrum)

Zakwaterowanie i wyżywienie
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Podstawowe informacje o mieście, dojazd

Podstawowe informaCje o mieśCie:
Karwina położona jest przy granicy z Polską na przestrzeni 57,5 km2, liczy około 64 tysięcy obywateli. 
Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 230 m n. m. Od Ostrawy, trzeciego największego miasta 
RC oddalona jest około 25 km. Należy do województwa Morawsko-Śląskiego Długoterminowa przeciętna 
roczna temperatura powietrza wynosi 9 °C, przeciętne roczne opady 778 mm. Maksymalne opady bywają 
w lipcu, maksymalne temperatury także w lipcu, przeciętna temperatura w lecie wynosi 25 °C.

Dojazd: 
Karwina leży w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej. 
Samochodem: z Pragi – po autostradzie D1 Brno, Wyszków (Vyškov) – po R46 Ołomuniec (Olomouc) 

– po R35 Lipník nad Bečvou, Hranice – po I/48 Frýdek-Místek– Czeski Cieszyn (Český 
Těšín) lub po R56 Ostrawa (asi 400 km). 

 od Ostrawy po drodze nr 59 (Fryštátská, Ostravská) koło 25 km.
 od Czeskiego Cieszyna po drodze nr 67 około 15 km. 
Parkowanie: W centrum miasta jest strefa piesza, w innych dzielnicach wyznaczone są strefy, w których 
parkować można tylko na wyznaczonych parkingach. Na terenie całego miasta jest 7 płatnych parkingów.
Pociągiem: trasa nr. 320 Czadca (Čadca)–Bogumina (Bohumín), do Bogumina prowadzi trasa 270 Praga–
 Bogumin (18 km od Karwiny). Z Polski kierunek Warszawa-Wiedeń przez przejście kolejowe w 

Piotrowicach koło Karwiny (Petrovice u Karviné (3 km). Bezpośrednie połączenia z Pragi i Brna.
Autobusem dalekobieżnym: regularna linia autobusowa Karwina–Brno (codziennie; 230 km),
 inne połączenia z Ostrawy.
Na rowerze: możliwości cykloturystyki (patrz turystyka rowerowa). 
Samolotem: lot OK 22 z Pragi do Ostrawy-Mošnov, stąd autobusem lub taksówką około 42 km
 do Karwiny. Możliwość wypożyczenia samochodu wprost na lotnisku.

 Kontakt:
statutární město Karviná

Moravskoslezský kraj
Česká republika

Ul. Fryštátská 72/1
733 24  Karviná-Fryštát

 tel.: +420 596 387 111
 fax: +420 596 317 650
 e-mail: info@karvina.org

 http://www.karvina.org
 www.karvina-info.cz

informaCja dla turystów:
Miejskie Centrum Informacji Karviná /82/, Masarykovo nám. 71
tel.: 596 318 620
e-mail: micka@rkka.cz
web: http://mic.rkka.cz
Otwarte: po.–piąt. 8.00–18.00 h, so. 8.00–13.00
Udziela informacji o mieście i okolicy, oferuje materiały propaga-
cyjne; sprzedaje pamiątki, mapy i publikacje, prowadzi antykwa-
riat i Galerię Pod wieżą. 

Filia MCI /83/: 
Dworzec główny ČD, tel.: 596 311 541
e-mail: miccd@rkka.cz
Otwarte: po.–piąt. 8.00–16.00
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Ogólne warunki handlowe

Powyższe warunki obowiązują dla wszystkich usług oferowanych przez spółkę Królestwo Wołoszczyzny 
Morawskiej sp. z o. o., dalej tylko KWM sp. z o. o., i są integralną częścią każdego Pakietu Wrażeń.

I. Wprowadzenie
Agencja turystyczna Królestwo Wołoszczyzny Morawskiej sp. z o. o. zapewnia ofertę i sprzedaż przedsię-
wzięć i imprez zawartych w Pakietach Wrażeń Królestwa Wołoszczyzny Morawskiej łącznie z Pakietami 
Wrażeń w Karwinie. Pakiet Wrażeń klient może kupić dla siebie lub osoby trzeciej. Umowa między KWM 
sp. z o. o. a klientem staje się obowiązująca po zapłaceniu ceny kupna Pakietu Wrażeń KWM sp. z o. o. 
Kupując pakiet klient potwierdza, że zgadza się z ogólnymi warunkami umowy. Klient może kupić Pakiet 
Wrażeń KWM sp. z o. o. osobiście w którymś z miejsc sprzedaży KWM sp. z o. o., w sieci biur informacji, 
hoteli, biur podróży i agencji turystycznych, na stronach internetowych www.valasske-kralovstvi.cz/
balickyzazitku. Dokonując zakupu Pakietu otrzymuje kupon wrażeń. 

II. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe, konieczne do kontaktowania się z klientem, będą wykorzystywane wyłączne dla potrzeb 
wewnętrznych spółki KWM sp. z o. o. Przez podanie swych danych osobowych klient wyraża zgodę na 
przesyłanie informacji dotyczących przygotowywanych inicjatyw, zniżek, imprez itp., o ile nie postanowi 
inaczej.
 

III. Przedmiot umowy kupna
Przedmiotem kupna jest „Pakiet Wrażeń” wyszczególniony w zamówieniu klienta.

IV. Prawa i obowiązki umawiających się stron przy zamówieniu i dostawie
zamówionych usług 
1. Zamówienie
 Poprzez przesłanie ważnego zamówienia klient zobowiązuje się do odebrania towaru lub usługi
 wyszczególnionej w zamówieniu.

2. Rezerwacja
 Rezerwacja terminu i realizacji miejsca konkretnej imprezy powinna być uzgodniona ze spółką 

KWM sp. z o. o. najpóźniej do daty podanej na kuponie wrażeń, o ile obie strony nie umówią się
 inaczej. O ile klient do tego czasu nie dokona rezerwacji, traci prawo do dostawy wybranej usługi 
 bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. Poprzez rezerwację terminu a miejsca realizacji imprezy 

KWM sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić klientowi usługi w uzgodnionym zakresie i jakości.

3. Realizacja usługi Pakiet Wrażeń
 Usługa zostanie zrealizowana dla właściciela kuponu wrażeń.

4. Obowiązki klienta
 Klient uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klient 

musi sam ocenić, czy jego stan zdrowia i fizyczny pozwala na bezpieczny udział w wybranym przed-
sięwzięciu. Informacje o ewentualnych ograniczeniach, które mogą dotyczyć niektórych oferowanych 
przedsięwzięć (np. wiek, stan zdrowia i kondycja fizyczna, ewentualnie żądanie badań lekarskich) są 
podane w informacjach, które są integralną częścią każdego Pakietu Wrażeń. Niektóre z oferowanych 
usług są zależne pod pogody. O ile dojdzie do odwołania imprezy z powodu złej pogody, klient, który 
miał w tym terminie daną usługę zarezerwowaną, ma prawo uzgodnienia innego terminu.

V. Cena i warunki płatności
Cena przedmiotu zakupu
Umawiające się strony uzgodniły cenę zakupu Pakietu Wrażeń, która jest podana w zobowiązującym 
zamówieniu. Zapłacenie ceny kupna jest warunkiem wysłania klientowi kuponu wrażeń. Cena obejmuje 
wszelkie wydatki związane z realizacją usługi podane w Pakiecie Wrażeń KWM sp. z o. o.
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 VI. Rezygnacja z umowy kupna
Rezygnacja ze strony klienta w terminie krótszym niż 30 dni przed realizacją usługi wynosi storno 20 %
z ceny Pakietu Wrażeń.

Rezygnacja ze strony klienta w terminie krótszym niż 10 dni przed realizacją usługi wynosi storno 50 %
z ceny Pakietu Wrażeń.

O ile klient nie posiada przy sobie ważnego kuponu wrażeń, nie stawi się w uzgodnionym terminie
w miejscu realizacji usługi, zrezygnuje z udziału na dzień przed realizacją, przerwie na własne żądanie re-
alizację usługi już w jej trakcie, poważnie naruszy obowiązujące zasady bezpieczeństwa lub nie jest zdolny 
do korzystania z usługi (wiek, zdrowotne przeszkody itp.) storno wynosi 100 % ceny Pakietu Wrażeń.

O ile dojdzie do rezygnacji z Pakietu Wrażeń ze strony dostawcy z powodu niesprzyjających warunków 
pogodowych lub technicznych i w wypadku nadzwyczajnych wydarzeń, dostawca zaoferuje klientowi 
zastępczy Pakiet Wrażeń lub zwróci klientowi pełną zapłaconą kwotę.

VII. Obowiązki umawiających się stron
Klient jest zobowiązany:
> przygotować wszystkie dokumenty, które są konieczne do zrealizowania usługi (np. dokumenty 

podróży, ubezpieczenie, zaświadczenie o badaniach lekarskich itp.), spis odpowiednich dokumentów 
zostanie klientowi przekazany najpóźniej przy zamówieniu. KWM sp. z o. o. nie ponosi żadnej od-
powiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w wyniku niepełnych lub nieważnych potrzebnych 
dokumentów;

> zapewnić dla osób w wieku poniżej 15 lat lub dla osób, których stan zdrowia tego wymaga, asystę lub 
nadzór osoby dorosłej;

> Zapewnić zgodę opiekuna prawnego na udział bez jego asysty dla osób w wieku poniżej 18 lat;
>  stawić się w odpowiednim czasie na miejsce realizacji usługi.

Spółka KWM sp. z o. o. jest zobowiązana najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z usługi udzielić 
klientowi wszelkich dokładnych informacji o okolicznościach, które są dla klienta ważne a które są znane 
KWM sp. z o. o. 
Spółka KWM sp. z o. o. jest upoważniona, w wypadku, gdyby zaistniały okoliczności uniemożliwiające 
realizację usługi zgodnie z ustalonymi warunkami, do dokonania odpowiednich zmian lub anulowania 
usługi; informacja o zmianie lub anulacji zostanie podana bezzwłocznie.

VIII. Reklamacja
Spółka Królestwo Włoszczyzny Morawskiej sp. z o. o. jest zobowiązana powinna zrealizować klientowi 
usługi wyszczególnione w Pakiecie Wrażeń zgodnie z powyższymi Ogólnymi warunkami handlowymi
o ogólni obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zgłoszenie wad
Swe roszczenia, wynikające z odpowiedzialności za wady, klient powinien zgłosić bezzwłocznie na piśmie 
do spółki KWM sp. z o. o., w nieprzekraczalnym wszakże terminie pięciu dni od realizacji usługi. Spółka 
KWM sp. z o. o. jest zobowiązana przedstawić klientowi swe stanowisko co do odpowiedzialności za 
wady najpóźniej do trzydziestu dni od złożenia pisemnej reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe
1. O ile zajdą obiektywne okoliczności niezależne od KWM sp. z o. o., w wyniku których klient w pełnym 

zakresie nie mógł skorzystać w pełni z zapłaconych usług (inicjatyw), nie przysługuje klientowi, o ile 
nie uzgodniono inaczej, prawo do obniżki ceny tych usług. 

2. Prawa i obowiązki umawiających się stron, nie uregulowane szczegółowo w tych warunkach, podlegają 
prawnej wykładni kodeksu cywilnego.

3. Ogólne warunki handlowe obowiązują od 1 czerwca 2006.
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