URODZINKI NA PÓŁWYSPIE

outdoor

70 - 160 zł

6 - 30 osób

2-6h

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

KOSZT
pakiet

A

B

C

cena za osobę

70 zł

120 zł

160 zł

Cena zawiera realizację wybranego pakietu atrakcji, obsługę zajęć przez instruktorów, nagrody.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (wyżywienie, nocleg, imprezy wieczorne).
Koszty i plan takiego pobytu ustalane są indywidualnie, po konsultacji.
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.

ZAŁOŻENIA
Przedstawiona propozycja to zabawa realizowana w plenerze, na terenie Półwyspu Lipa
oraz w okolicznym lesie. Atrakcje przygotowywane są z myślą o najmłodszych. Wrażenia
z urodzinek na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników imprezy.
Celem programu jest przede wszystkim dobra zabawa.

PROGRAMY IMPREZY
Kolejność przeprowadzania atrakcji ustalana jest po wyborze pakietu i określeniu ilości uczestników.

PAKIET A - 70 zł od osoby

→

JEDNA Z TRZECH OPCJI DO WYBORU

▪ URODZINOWE IGRZYSKA
▪ GRA TERENOWA „SKARB PIRATÓW”
▪ PAINTBALL DLA DZIECI + STRZELNICA

PAKIET B - 120 zł od osoby

→

DWIE Z TRZECH OPCJI DO WYBORU

▪ URODZINOWE IGRZYSKA
▪ GRA TERENOWA „SKARB PIRATÓW”
▪ PAINTBALL DLA DZIECI + STRZELNICA

PAKIET C - 160 zł od osoby

→

REALIZACJA WSZYSTKICH ATRAKCJI

▪ URODZINOWE IGRZYSKA
▪ GRA TERENOWA „SKARB PIRATÓW”
▪ PAINTBALL DLA DZIECI + STRZELNICA

Istnieje możliwość organizacji ogniska podczas zajęć lub po zakończeniu zabawy.
Koszt ogniska to 20 zł/osoba, cena zawiera organizację ogniska, kiełbaski, pieczywo, napoje.

ATRAKCJE INTEGRACYJNE OPIS
URODZINOWE IGRZYSKA
Igrzyska Olimpijskie w szalonej odsłonie. Uczestnicy
wezmą udział w nietypowej Olimpiadzie. Zmierzą
się w niespotykanych dotąd konkurencjach, takich jak:
Ruroskoczki, Taśmociągi, Twister Gignat, Jenga
XXL, Szalone Gogle, Potrójne spodnie, itp*.
Wszystkie konkurencje dostarczą ogromną dawkę
śmiechu i dobrej zabawy. Po zakończonej zabawie
uczestnicy staną na podium, gdzie nastąpi uroczysta
dekoracja i wręczenie nagród.
* Ilość i rodzaj konkurencji dostosowywany jest do wieku
uczestników, łącznie przygotowanych jest 14 konkurencji.

GRA TERENOWA „SKARB PIRATÓW”
Uczestnicy zabawy przeniosą się na tajemniczą
wyspę skarbów. Dzieci wcielą się w załogę statku,
grasującego po morzach i oceanach. Załoga otrzyma
„busolę” (odbiornik GPS), wskazującą miejsca,
w których ukryte są klucze. Zdobycie kluczy nie jest
proste. By je otrzymać, śmiałkowie będą musieli
poprawnie i w odpowiednim czasie wykonać pirackie
zadanie. Komplet kluczy jest niezbędny do otwarcia
skrzyni, w której znajduje się tajemniczy skarb.
Ahoj przygodo!

PAINTBALL DLA DZIECI
Zabawa odbywa się na polu paintballowym
na Półwyspie Lipa. Proponowana odmiana paintballa
bazuje na pistoletach Splat Master, są to markery
o dużo mniejszej sile rażenia niż klasyczne pistolety.
Używane kulki są bardzo delikatne, przez co trafienia
nie są bolesne. Splat Master posiada bardzo łatwy
system ładowania kul, nie wymaga stosowania gazu
(posiada konstrukcję sprężynową), dzięki temu nadaje
się dla dzieci już od 8. roku życia.
W pakiecie uczestnicy otrzymują 120 kul na osobę
oraz całe potrzebne wyposażenie.

SRZELNICA
Animator, po przeszkoleniu uczestników i kilku
strzałach próbnych, przeprowadzi zawody.
Uczestnicy będą strzelać do celu, przy użyciu
łuków i wiatrówek. Zawody wygra osoba,
która zdobędzie największą ilość punktów.
To ona otrzyma zasłużoną nagrodę i brawa.

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.

