REGULAMIN OŚRODKA TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
DZIEWICZA BAZA

OGNISKO
Ogniska organizowane są w godzinach od 9.00 do 21.00.
Warunkiem skorzystania z ogniska jest podpisanie regulaminu przed rozpoczęciem imprezy.
Koszt obsługi ogniska (przygotowanie, drewno, rozpalenie, kijki do kiełbasek, dozór, zagaszenie)
- MAŁE (grupa do 30 osób) - 100 zł / 3h
- ŚREDNIE (grupa od 30-60 osób) - 200 zł/ 3h
- DUŻE (grupa od 60-100 osób) - 300 zł / 3h
- OGNISKO GRUPY SZKOLNEJ - 100 zł/ 3h
Równocześnie informujemy, że z ogniska mogą korzystać w tym samym czasie maksymalnie 3 grupy (w
zależności od liczby osób).
Organizacja ogniska po godz. 21.00 wiąże się z kosztem o 100 % wyższym.
Dodatkowe opłaty:
- opłata dodatkowa za otwarcie ośrodka poza godzinami otwarcia – 20 zł/godz.
- pobór prądu przy ognisku: 50 zł – 150 zł (nagłośnienie, urządzenia chłodnicze, dmuchane bramy, zamki,
zjeżdżalnie, urządzenia rekreacyjne)
Warunki płatności:
W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w kwocie 50 zł na podany poniżej numer rachunku.
Pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem imprezy w barze ośrodka.
Ośrodek Dziewicza Baza
nr rachunku: 93 1140 2004 0000 3602 3033 7796
Tytułem: Ognisko, data, godziny
Jednocześnie informujemy, że na terenie obiektu jest bezpłatny parking dla samochodów osobowych i
autobusów oraz w godzinach działania ośrodka do dyspozycji Gości są bezpłatne toalety.
Menu ogniskowe /grill (dla grup min. 20 osób):
Zupa z pieczywem – 7 zł
Kiełbaska do pieczenia na ognisku (pieczywo, musztarda, ketchup)- 5 zł
Kiełbaska pieczona na grillu (z pieczywem, dodatkami) – 7 zł
Stek z karkówki /grillowany szaszłyk/filet z kurczaka (z pieczywem, dodatkami) –12 zł
Surówki wg zamówienia (porcja) – 4 zł
Szaszłyki warzywne (porcja)- 4 zł
Zestaw 50 ziemniaków owiniętych w folię + miska gziku - 70zł
Chleb ze smalcem + ogórek małosolny/kiszony - 3,00 zł/szt.
Kawa/herbata w cafe/bistro – 4 zł
Barek kawowy (kawa, herbata Dilmah) przy ognisku - 80 zł/20 osób
Dodatkowe atrakcje:
– specjalna cena biletów na wieżę – 4 zł/dorosły, 2 zł/dziecko (przy liczbie chętnych min. 15 osób)

O godz. 12.00, 14.00, 16.00 przy okazji wejścia na wieżę jest możliwość skorzystania z przewodnika.
Przewodnik oprowadzi po fragmencie ścieżki edukacyjnej oraz przybliży parę faktów i ciekawostek na
temat wieży i Dziewiczej Góry.
- cena biletów wycieczki z przewodnikiem – 7 zł/dorosły, 3 zł/dziecko

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE OŚRODKA
Opłata eksploatacyjna (koszty prądu, sprzątania, wywozu śmieci): 100 – 150 zł
(w zależności od ilości i rodzaju podłączanych do prądu urządzeń)

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Menu dla imprez okolicznościowych dostępne w Ośrodku lub pisząc na adres mailowy
biuro@dziewiczabaza.pl

WYNAJEM SALI (w przypadku gdy nie korzysta się z naszej obsługi i cateringu)
 Koszt: 40 zł/godzinę w godzinach działania ośrodka
 Koszt: 60 zł/godzinę po godzinach działania ośrodka

URODZINKI
1. Urodzinki animacyjne dzieci od 3 do 7 lat, koszt: 380 zł (liczba dzieci do 18)
2. Urodzinki przygodowe z zadaniami w terenie - dzieci od 7 do 14 lat
 Pippi Pończoszka i poszukiwacze rzeczy
 Drużyna Pierścienia (Władca Pierścieni)
 Wyprawa na Samotną Górę (Hobbit)
Koszt: 420 zł (liczba dzieci do 18 osób, dodatkowe osoby za dopłatą 15 zł)
3. Urodzinki ze Sztukapuka (warsztaty urodzinowe) – dzieci (7-14 lat) uczą się wybranej techniki
plastycznej lub rękodzielniczej i wykonują/ozdabiają jakiś przedmiot. Stworzone przez siebie dzieło
zabierają do domu.
Koszt 420 zł / 12 os., dodatkowe osoby 25 zł
 warsztaty decoupage,
 biżuteria z filcu
 papierowa wiklina
 grafika na t-shirtach (koszulki w cenie)
 eko-torby (wykrój i szycie, materiał: baner)
Szczegóły pod nr tel. 697 951 339 Paulina Marciniak
Poczęstunek:
 poczęstunek dla dzieci (soczki, woda, chrupki, ciasteczka, cukierki, naczynia
zł/do 10 os, 120 zł/do 20 osób
 deser - gorąca czekolada z bitą śmietaną- 7 zł/osoba
 lody z owocami z bitą śmietaną – 7 zł/osoba

jednorazowe): 80

 napoje ciepłe z Cafe Dziewicza (herbata Dilmah Exceptional, kawa z ekspresu, cappuccino, latte
macchiato) – 4 zł (cena specjalna dla gości urodzinowych; otrzymuje się talony, które rozliczane są
po imprezie);

WIEŻA WIDOKOWA Dziewicza Góra:
Godziny otwarcia:
 od czerwca do września: wtorek-piątek w godzinach 10:00 – 18:00,

w weekendy i święta 10:00 -19:00,
 od października do maja: w weekendy i święta 10:00 - 16:00, w dni powszednie za uprzednim
zgłoszeniem grupy pod nr telefonu: 666 850 031
Bilety:
Osoby indywidualne: bilet normalny / ulgowy* 5 zł / 3 zł
Grupy zorganizowane (min. 15 os.): Bilet normalny / ulgowy* 4 zł / 2 zł
Wycieczka z przewodnikiem z wejściem na wieżę widokową (ok. 30 min.)
bilet normalny / ulgowy* 7 zł / 3 zł
Spacer na szczyt Dziewiczej Góry wraz z przewodnikiem, który przybliży historię, opowie o cennych
zasobach przyrodniczo-kulturalnych tej części Puszczy Zielonki i gminy Czerwonak oraz wskaże na
najcenniejsze miejsca do turystyki indywidualnej w okolicy Dziewiczej Góry. Zwieńczeniem spaceru będzie
wejście na taras widokowy 40 metrowej wieży, z której roztacza się piękna panorama Puszczy Zielonki,
Poznania i okolic.
Wyjścia od ogniska w Dziewiczej Bazie: soboty i niedzielę, godz. 12.00, 14.00, 16.00.
Zapisy w Cafe Dziewicza przy parkingu.
* bilet ulgowy: dzieci od 3-18 lat, od 0-2 lat bezpłatnie.
Zapraszamy serdecznie oraz życzymy miłego wypoczynku!
Zespół Dziewicza Baza
tel. 666 850 031
e-mail biuro@dziewiczabaza.pl
www.dziewiczabaza.pl
FB – Dziewicza Baza

