Klimmen met kinderen
KINDERFEESTJE
(Kindergroepen van 6 t/m 15 jaar)

BASISINSTRUCTIE
(Minimaal) 2 t/m 7 kinderen, per kind
per volwassene bij 2-7 kinderen
8-10 kinderen, per groep
10 of meer kinderen, per kind

Euro 17,Euro 5,Euro 140,Euro 14,-

Vanaf 8 kinderen is het groepstarief voordeliger te weten Euro 140,00
Dit is inclusief entree, instructeur, gordel en zekeringsmateriaal echter exclusief
schoenen, deze kunnen eventueel gehuurd worden voor Euro 4,- per paar.
(Er mag ook op schone sportschoenen geklommen worden.)
De instructie duurt, afhankelijk van de groepsgrootte, maximaal 1 uur.
Wanneer het zekeren en klimmen veilig en rustig verloopt is het meestal mogelijk
om onder begeleiding van de volwassenen nog verder te klimmen.
Neem sportkleding en sportschoenen mee.
Per 3 kinderen wordt er geacht 1 volwassene (16+) als begeleider mee te
komen.
De volwassenen worden ingeschakeld bij het zekeren (inhalen en vasthouden van
het touw).
Zorg dat je op tijd bent, als je om 1400 uur reserveert dan moet de instructie ook
om 1400 uur kunnen beginnen. Het is dus practisch om 15 minuten eerder
aanwezig te zijn ivm omkleden e.d.

Magic instructeur :
Op zaterdag en zondag is het mogelijk een magic instructeur te
huren.
Als met moeilijk is om voldoende begeleiders te vinden of als je zelf je
handen vrij wilt houden om bv foto’s te maken dan is het ook mogelijk
om de instructeur het werk te laten doen. 1 instructeur kan maximaal
5 kinderen zekeren. Een instructie is niet nodig de kinderen kunnen dan
direct gaan klimmen. Je kunt een instructeur per uur huren, bij dit
arrangement zitten de materialen(excl schoenen) voor de kinderen en
de entree al bij de prijs inbegrepen.
Er kan dus NIET verder geklommen worden na het huren vd
instructeur.
Kosten 67,50 euro per uur.
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UITGEBREIDE INSTRUCTIE
(voor kinderen van 10 jaar en ouder)
Je kunt de basis kliminstructie of Magic instructie uitbreiden met de volgende
activiteiten:
Touwbanen
Klimhal Amsterdam biedt diverse avontuurlijke touwbanen; enkele catcrawl,
dubbele catcrawl, mongolenbaan, horizontale touwladder, duo-touwbaan etc.
Abseilen
Vanaf het veertien meter hoge plateau kan men al vrij hangend de
abseiltechniek beoefenen.
Grot
Door een doolhof van kleine donkere gangetjes moet je proberen de weg naar
boven te vinden.
Voor de drie activiteiten samen betaalt u Euro 8,- p.p.

Ook kun je bij ons terecht om wat te eten bijvoorbeeld een pannenkoek of halve
PIZZA met een glas Limonade voor 4,50.
Ben je een echte klimgeit geworden?
Dan kan je lid worden van de KinderKlimClub (8-12 jaar) of
KlimClubAmsterdam (12-16 jaar)

Facebook:
Ben je al lid van de facebook pagina?
http://www.facebook.com/home.php#!/KlimhalAmsterdam
Wellicht leuk om zo op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes in de klimhal.

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bellen naar 020-681 01 21 of een mail sturen naar ;
info@klimhalamsterdam.nl

