KAWALERSKI Z GPS
PAKIET REALIZOWANY RÓWNIEŻ W RAMACH WIECZORÓW PANIEŃSKICH, URODZIN, ITD.

outdoor

130 - 160 zł

6 - 20 osób

2-4h

MIEJSCE
Las w okolicy Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl

KOSZT
pakiet

Tequila

Katapulta

cena za osobę

130 zł

160 zł

Cena zawiera realizację pakietu atrakcji (opis poniżej), obsługę zajęć przez animatora, nagrody.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
Nie pośredniczymy przy rezerwacji miejsc noclegowych i nie organizujemy transportu.
Na prośbę udostępniamy dane kontaktowe do obiektów noclegowych i przewoźników z okolicy.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB
W przypadku grupy poniżej 8 osób obowiązuje opłata jak za 8 osób.
Dla grup powyżej 20 osób szczegóły realizacji ustalane indywidualnie.

ZAŁOŻENIA
Przedstawiona poniżej propozycja to zabawa w plenerze, której celem jest integracja
uczestników wieczoru kawalerskiego oraz dobra zabawa. Konstrukcja przeprowadzanych
zadań wymaga od nich kreatywnego podejścia i współpracy. Nietypowa forma imprezy
jest idealną alternatywą dla standardowych atrakcji na wieczór kawalerski.

PRZEBIEG IMPREZY
Uczestnicy zabawy otrzymują odbiorniki GPS i mapę, za pomocą których odnajdują punkty
ukryte w lesie, w pobliżu Półwyspu Lipa. Na każdym z punktów znajduje się zadanie do wykonania.
Przygotowane zadania (team-building) mają charakter sprawnościowy i logiczny, przy czym
do ich wykonania wymagane jest zaangażowanie i współpraca całej grupy. Realizowane zabawy
nawiązują do przyszłego życia małżeńskiego Pana młodego, odwzorowując życie po zawarciu
związku w przekoloryzowanej formie, np.:
- slalomy w alkogoglach = „wieczorny powrót do domu”,
- układanie puzzli XXL = „kwiaty dla żony”,
- memory XXL = „lista zakupów”,
- dziurawa rura = „awaria w mieszkaniu”, itd..

Podczas całej zabawy, grupie towarzyszy animator. Część z zadań realizowanych jest nad wodą,
co zmusza uczestników do wejścia do jeziora. Na życzenie, podczas imprezy wplatane są zagadki
oparte o życiorys pary młodej (do ustalenia podczas rezerwacji terminu).

PAKIETY DO WYBORU
A) PAKIET TEQUILA - 130 zł od osoby
Po poprawny wykonaniu każdego zadania, grupa otrzymuje element potrzebny do końcowej
konsumpcji nagrody głównej. Podczas realizacji zadań grupy zdobywają: cytrynę, sól, kieliszki,
nóż i tackę. Natomiast na ostatnim punkcie grupa walczy o butelkę Tequili. Jeśli uda im się zebrać
wszystkie elementy, uzyskują prawo do spożycia nagrody.

B) PAKIET KATAPULTA - 160 zł od osoby
Po poprawny wykonaniu każdego zadania, grupa otrzymuje element potrzebny do budowy
Katapulty. Podczas realizacji zadań grupa zdobywa: skrzynkę z narzędziami, instrukcję
budowy, śruby, części katapulty, naboje. Ostatnim etapem zabawy jest budowa maszyny
przy użyciu zebranych materiałów oraz instrukcji. Po poprawnym złożeniu Katapulty, zadaniem
grupy jest zburzenie muru (prosta konstrukcja ze skrzynek lub kartonów), za którym ukryta
została zimna nagroda.
W przypadku większej ilość uczestników, grupy otrzymują kilka zestawów do budowy Katapult.

Istnieje możliwość rozszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej.

