KAWALERSKIE IGRZYSKA
PAKIET REALIZOWANY RÓWNIEŻ W RAMACH WIECZORÓW PANIEŃSKICH, URODZIN, ITD.

outdoor

140 - 160 zł

8 - 20 osób

2-3h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ miejsce wskazane przez Ciebie (warunki realizacji ustalane indywidualnie)

KOSZT
liczba uczestników

≤ 12

13 - 16

17 - 20

cena za osobę

160 zł

150 zł

140 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 10 osób obowiązuje opłata jak za 10 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 zostaną podzieleni na kilka grup, w których będą rywalizować przez cały
czas trwania imprezy. Każda z grup reprezentuje wybrany kraj. Grupy przemieszczają się pomiędzy
punktami, rywalizując między sobą na każdym z przystanków. Za zwycięstwa w poszczególnych
konkurencjach grupy otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Kraj, który zbierze największą ilość
punktów stanie na podium i otrzyma zasłużoną nagrodę.
Konkurencje (zabawy integracyjne) w których rywalizować będą olimpijczycy to:

POTRÓJNE SPODNIE
Uczestnicy zabawy rywalizują miedzy sobą
przy użyciu spodni wieloosobowych.
Wygrywa grupa, która najsprawniej pokona
przygotowany tor przeszkód.

TAŚMOCIĄGI
Uczestnicy rywalizują miedzy sobą, poruszając
się w specjalnych taśmach. Wygrywa drużyna,
która najszybciej pokona wyznaczony
odcinek. Konkurencja wymaga współpracy
całej drużyny.

HOKEJ XXL
Zabawa polega na rozegraniu meczu hokeja,
przy użyciu sprzętu w rozmiarze XXL.

WALKI SUMO
Każdy uczestnik zabawy poczuje się jak
japoński zapaśnik sumo i sprawdzi się w tej
egzotycznej dyscyplinie sportu. Zawodnicy
będą rywalizować w specjalnych strojach,
które pozwolą stanąć w szranki bez narażania
się na niepotrzebne urazy.

RUROSKOCZKI
Uczestnicy rywalizują miedzy sobą, skacząc
na dmuchanych rurach. Wygrywa drużyna,
która najszybciej pokona wyznaczony dystans.
Uwaga, zadanie nie jest takie proste, na jakie
wygląda.

PIŁKARZE W SPÓDNICACH
Mecz piłkarski rozegrany zostanie
w specjalnych spódnicach. Sprawiają one,
że piłka staje się niewidoczna. Konkurencja
dostarcza wiele uśmiechu i zabawy.

MEGA SIATKÓWKA
Nieco inna odmiana siatkówki. Zawodnicy
zamiast rąk, używają specjalnych płach.
Piłkę natomiast zastępują balony wypełnione
wodą. Konkurencja wymaga współpracy
całej drużyny.

JENGA XXL
Przegrywa drużyna, która strąci wieżę.
Odmiana popularnej gry w rozmiarze XXL.

ALKO-SZTAFETA
Zadaniem uczestników jest pokonanie
specjalnie przygotowanego toru przeszkód.
Dodatkowym utrudnieniem są alkogogle,
które uczestnicy sztafety muszą założyć
podczas wykonywania zadania.

+ INNE
(Bierki XXL, Kacze Stopy, Memory XXL, itd.)
Łącznie przygotowanych jest około 12 konkurencji, ostatecznego wyboru dokonują uczestnicy
wraz z animatorem prowadzącym na podstawie: ograniczeń czasowych, charakteru grupy,
ilości uczestników oraz nastrojów w drużynach. Najbardziej ambitne grupy realizują wszystkie
przygotowane konkurencje.

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.

