
Złotowski Jelonek
-nasz pomysł na firmę



Czym będziemy się zajmować?

⚫ Wypożyczaniem sprzętu sportowego i akcesoriów do bezpiecznego ich 

użytkowania.

⚫ Organizowaniem wycieczek turystycznych na terenie miasta Złotowa i okolic.

⚫ Udzielaniem informacji dotyczących zabytków i dostępnych tutaj szlaków 

turystycznych.

⚫ Budowaniem marki ,,Złotów Wielkopolskie Zdroje” . 

Czym będziemy się zajmować?



O nas

⚫ Biuro naszej firmy będzie znajdowało się przy ul. Kościelnej, oprócz 

tego powstaną dodatkowe punkty usługowe.

⚫ Punkt na plaży

⚫ Punkt na  promenadzie 

⚫ Punkt przy ,,Sparcie Złotów”

⚫ Numer kontaktowy: 566433042

⚫ Adres e-mail: złotowskijelonek@gmail.com



Zapraszamy

⚫ Nasze biuro turystyczne oraz wypożyczalnie sprzętu przeznaczone będą dla:

⚫ mieszkańców miasta Złotowa i okolic, 

⚫ turystów, zarówno tych z całej Polski jak i zza granicy,

⚫ wszystkich grup turystycznych, szkolnych i zagranicznych.

⚫ Ponadto oferujemy zniżki dla:

⚫ posiadaczy Kart Dużej Rodziny, 

⚫ rodzin, 

⚫ osoby poniżej 18 roku życia, 

⚫ seniorów,

⚫ niepełnosprawnych.

Zapraszamy



Jak to będzie funkcjonować?

⚫ Za wypożyczenie sprzętu należy zapłacić drobną opłatę             
tj. 5 zł /h ze zniżką opłata ta wynosi 4 zł . Dodatkowe 
akcesoria są wliczone w cenę wypożyczonego sprzętu.

⚫ Sprzęt zostanie wydany po okazaniu dokumentu tożsamości.
Wtedy również klient otrzyma opaskę odmierzającą czas. Za 
każde przekroczone 10 minut należy dopłacić 1 zł do 
rachunku.

⚫ Każdy kto wypożyczy sprzęt musi o niego dbać, jeśli dany 
przedmiot zostanie uszkodzony lub zniszczony to klient jest 
zobowiązany zapłacić jego równowartość. 

Jak to będzie funkcjonować?



W naszej ofercie

⚫ W biurze turystycznym organizować będziemy zarówno 
wycieczki piesze jak i rowerowe. Wykształceni 
przewodnicy, którzy posługują się biegle językami obcymi, 
zapewnią komfort wypraw dla naszych gości. Trasa i plan 
całej wycieczki uzależnione będą od potrzeb i zainteresowań 
klienta. 

⚫ Jesteśmy otwarci na wasze propozycje! 

W naszej ofercie



⚫ W punkcie wypożyczalni na promenadzie dostępne będą :

Rowery  / Hulajnogi  /  Kijki  /  Rolki 

⚫ W punkcie na plaży 

Dmuchane koła, materace i rękawki  /  Deseczki do nauki pływania

/ Makarony  /    Kajaki    /  Rowerki wodne

⚫ W punkcie obok ,,Sparty Złotów”

Piłki do gry w koszykówkę, piłkę nożną i ręczną  /  

Rakiety do gry w tenisa /   Rolki   /     Deskorolki    /  Hulajnogi

Co można u nas wypożyczyć?Co można u nas wypożyczyć? 



Hulajnogi

⚫

Młodzieżowe Dziecięce

Hulajnogi



Rowery

W naszej ofercie znajdą się rowery dla:

- dzieci,

-młodzieży,

-matek z dziećmi.

Będą to rowery zarówno miejskie jak i górskie.

Rowery



Kijki i rolki

Rolki dla dzieci

Rolki dla dorosłych

Kijki i rolki



Dmuchane zabawki

Łatwiej jest 

wypożyczać 

niż dźwigać!

Dmuchane zabawki



Deseczki i makarony

Z naszym sprzętem nauka pływania będzie łatwiejsza!

Deseczki i makarony



Kajaki i rowerki wodne

Do zestawu dołączone będą kapoki, 

aby wodna przygoda była 

bezpieczna. Atrakcja ta pozwoli 

odkryć piękno złotowskich jezior.

Kajaki i rowerki wodne



Dla sportowcówDla sportowców



Jazda na wesołoJazda na wesoło



Akcesoria dodatkowe

⚫ Zapewnimy  każdemu bezpieczeństwo podczas 

zabawy. W naszej ofercie znajdą się ochraniacze i 

kaski.

Akcesoria dodatkowe



Korzyści

⚫ Wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

⚫ Rozwijanie pasji i zainteresowań.

⚫ Wzrost liczby turystów na Ziemi Złotowskiej.

⚫ Utworzenie nowych przyjaznych tras turystycznych.

⚫ Reklamowanie miasta Złotowa

jako Wielkopolskie Zdroje.

Korzyści



Koniec 

W przygotowaniu prezentacji udział wzięli:

Zuzanna Maciejewska (kl. 3 gimnazjum)

Jan Maciejewski (kl.5 )

Franciszek Maciejewski (kl.3)

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie

Koniec


