Szabadulj ki - erdei kincskereső túra
Időtartam, program:
A kincskereső játék hossza kb. 2-3 óra, a teljesítendő táv nagyjából 2 km. Dombfalvára,
egy tanyára fogtok megérkezni. Ott történik az eligazítás és onnan indultok majd el a
kincskeresésre. A program során erdős és mezei környezetben fogtok logikai feladatokat
megoldani, tárgyakat keresni és túrázni közben.
Öltözék:
Túrázáshoz készülve öltözzetek, figyelembe véve az időjárást is. Lábbelinek
mindenféleképpen zárt cipőt hozzatok, ami lehet sportcipő, bakancs vagy túracipő. A
szúnyogok,ágak és csalán stb. miatt pedig hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú felsőt
javaslunk (melegben legyenek ezek vékony, szellőző anyagból), napra érzékenyek pedig
kalapot, napszemüveget is viseljenek.
Érkezés:
Kérjük a játék előtt 10 perccel érkezzetek meg. Sokkal korábban sem érdemes, illetve ha
úgy látjátok, hogy késni fogtok, szóljatok telefonon amint ez kiderül: 06309778864.
Fizetés:
Az időpontfoglalást a támogatási összeg előre utalásával tudjuk véglegesnek tekinteni. Az
utalást “támogatás” megjegyzéssel várjuk. Esetleges számla igényt a számlázási adatok
megadásával együtt jelezzétek és így a számla alapján tudjátok majd teljesíteni az utalást!
A kincskereső túra igénybevételével a Játszoda Sport és Kulturális Közhasznú Egyesületet
és Dombfalva működését támogatjátok.
Kaució:
Azért, hogy mindenki vigyázzon a játékelemekre - hogy mások is élvezhessék utánuk a
játékot - 10000 Ft kauciót szükséges átadni, amit a túra után visszakaptok, ha nem
tettetek kárt a játékokban és épségben visszakapjuk a túra közben megtalált eszközöket.
Ehhez kérjük legyen nálatok ennyi készpénz!
Egyéb:
Komposzt toalett és ivóvíz biztosított a kezdő állomáson.
Kérjük, hogy a weboldalunkon (http://dombfalva.hu/szabadulj-ki) található felelősségvállalási
nyilatkozatot kitöltve hozzák magukkal, hogy ezzel a helyszínen ne kelljen időt tölteni!
direkt link: http://dombfalva.hu/sites/default/files/uploads/felelossegvallalasi_nyilatkozat.pdf
Köszönjük!
Utazás:
Többféleképpen lehet jönni hozzánk. Ez a google térkép tartalmazza a lehetséges módokat.
Mi azt javasoljuk, hogy a sárga úton jöjjenek be autóval a faluba és onnan tovább a
pirossal jelölt erdei úton tudnak besétálni. Picit meredek az út eleje a dombra felfelé, de
összesen kb. 800 méter a teljes táv az Akác u. 84.-től.
A kékkel jelölt földutat csak magabiztos sofőröknek ajánljuk, száraz idő esetén.
Volánbusszal Domonyvölgy megállótól lehet besétálni hozzánk, végig a pirossal jelölt úton.

