UMAWIANIE SPŁYWU
OD A DO Z
KRÓTKI PRZEWODNIK DLA
ORGANIZATORÓW SPŁYWU

PLANOWANIE
Odwiedź naszą stronę www, zaplanuj
i wybierz trasę oraz kajaki odpowiednie
dla siebie. Jeśli potrzebujesz
dodatkowych informacji napisz e-mail
lub zadzwoń.

UMAWIANIE
Skontaktuj się z nami wcześniej by ustalić
datę i szczegóły spływu. W tym celu Wyślij
e-mail lub skorzystaj z formularza rejestracji
na naszej stronie www. Pamiętaj, żeby zrobić
to odpowiednio wcześnie, w miesiącach
wakacyjnych jest wielu chętnych!

PODSUMOWANIE
Po obustronnym ustaleniu wszelkich
szczegółów spływu, pozostaje wpłata
zaliczki, która jest potwierdzeniem
i przypieczętowaniem złożonej
rezerwacji.

OCZEKIWANIE NA SPŁYW
Zanim nadejdzie dzień spływu, dopnij listę
uczestników, przekaż im szczegóły trasy,
poinformuj o dacie, godzinie i miejscu
spływu. Przygotowując się na kajaki możecie
skorzystać z naszej broszurki "Kajakowe ABC".

DZIEŃ SPŁYWU
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Cała twoja grupa spotyka się z nami
w wyznaczonym miejscu, o
wyznaczonym czasie. Dopełniamy
formalności, wydajemy sprzęt,
udzielamy kilku wskazówek i można
zaczynać spływ!

WWW.KAJAKI-SLUPIA.PL, BIURO@KAJAKI-SLUPIA.PL
TEL.: 691350500
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