Oferta

Oferujemy:
Imprezy integracyjne

Doskonałe rozwiązanie dla firm. To sposób na zwiększenie zaangażowania pracowników
w sprawy firmy, tworzenia bliskich i pozytywnych relacji, zacieśniania więzi i budowania
wzajemnego zaufania.
Nasze programy team buildingowe służą budowaniu motywacji do pracy w zespole.
Imprezy okolicznościowe (wieczory kawalerskie, panieńskie), imprezy tematyczne,
pikniki.
Doskonała forma spędzania wolnego czasu dla każdego!
Proponujemy gry zespołowe:
Paintball

Polega na eliminacji przeciwnika z gry, przy użyciu markerów (urządzeń zbliżonych kształtem i
zasadą działania do broni pneumatycznej), które za pomocą sprężonego powietrza wyrzucają
żelatynowe kulki.
Wyposażenie każdego uczestnika: marker, butla sprężonego dwutlenku węgla, magazynek,
maska (ochraniająca oczy, uszy, czoło i twarz), kombinezon maskujący, kulki.
Scenariusze: dowolność wyboru, zawodnicy w zależności od misji przydzielani są do
poszczególnych oddziałów oraz ról dowódców, zwiadowców, zakładników.
Lokalizacja: naturalne tereny leśne – to tzw. Paintball Woodsballowy, pozwala na dokładne
odzwierciedlenie pola walki, możliwość zorganizowania imprezy w miejscu wskazanym przez
klienta.
Minimalna ilość uczestników: 2 osoby
Minimalny wiek: 18 lat, poniżej wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Strzelnica paintballowa

Konkursy i szkolenia strzeleckie.
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Quady

Rajdy w urozmaiconym terenie, profesjonalny tor zręcznościowy, safari po wąwozach, błotach,
rzekach.

Przejażdżki offroadowe

Przeprawy samochodami terenowymi - krajoznawcze wycieczki po bezdrożach, połączone z
forsowaniem przeszkód wodnych, budowaniem przepraw dla samochodów – profesjonalny tor
zręcznościowy.

Rekonstrukcje historyczne

Rozgrywki, oparte na historycznych działaniach wojennych, odtwórstwie materialnym oraz
edukacji.

Kompleksowa oprawa imprez plenerowych

Wykorzystanie właściwego oświetlenia estradowego w celu stworzenia wyjątkowego klimatu,
pokazy laserowe, scenografia ledowa, pokazy pirotechniczne oraz projekcje multimedialne.

Imprezy zimowe

Wędrówki w rakietach śnieżnych, budowa igla, inscenizacje akcji ratunkowych, ognisko na
śniegu, przejażdżki offroadowe po śniegu.
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Cena: Zależna od rozpiętości programu (ustalane telefonicznie)

Zapewniamy:
Opracowanie autorskiego scenariusza indywidualnie dla każdego klienta
Zaplecze sprzętowe - przeszkolenie w zakresie jego obsługi
Zapoznanie z zasadami gry i bezpieczeństwa
Ubezpieczenie
Zorganizowanie cateringu (imprezy przy ognisku, grille, pikniki, itp.)
Obsługę fotograficzną
Transport
Zakwaterowanie
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