URODZINKI NA PÓŁWYSPIE

outdoor

80 - 160 zł

6 - 30 osób

3-7h

MIEJSCE
Teren Półwyspu Lipa i okoliczny las | www.polwyseplipa.pl

KOSZT
pakiet

A

B

C

cena za osobę

80 zł

120 zł

160 zł

Cena zawiera realizację wybranego pakietu atrakcji, ognisko z kiełbaskami
oraz obsługę zajęć przez instruktorów.
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.

A) PAKIET 80 zł OD OSOBY
PAINTBALL DLA DZIECI + STRZELNICA + OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

B) PAKIET 120 zł OD OSOBY
PAKIET A + URODZINOWE IGRZYSKA lub GRA TERENOWA „SKARB PIRATÓW”

B) PAKIET 160 zł OD OSOBY
PAKIET A + URODZINOWE IGRZYSKA + GRA TERENOWA „SKARB PIRATÓW”

ATRAKCJE INTEGRACYJNE OPIS
PAINTBALL DLA DZIECI
Grupy walczą na polu paintballowym na Półwyspie
Lipa. Uczestnicy są pod opieką animatora. Zabawa
organizowana jest przy użyciu pistoletów o słabszej
mocy (dedykowanych dla dzieci) – SplatMaster,
dzięki temu nadaje się dla dzieci już od 8 lat
Cena zawiera następujące wyposażenie:
- pistolet SplatMaster + 100 kul na osobę,
- maskę,
- mundur.

SRZELNICA
Zawody strzeleckie - strzelanie do celu przy użyciu
łuków i wiatrówek. Zawody wygrywa osoba, która
zdobędzie największą ilość punktów.

URODZINOWE IGRZYSKA
Igrzyska Olimpijskie w szalonej odsłonie. Uczestnicy
wezmą udział w bardzo nietypowej Olimpiadzie.
Zmierzą się w niespotykanych dotąd konkurencjach,
takich jak: Ruroskoczki, Taśmociągi, Twister Gignat,
Jenga XXL, Szalone Gogle, itp*. Wszystkie
konkurencje dostarczają ogromną dawkę śmiechu
i dobrej zabawy.
* Ilość i rodzaj konkurencji dostosowywany jest do wieku
uczestników.

GRA TERENOWA „SKARB PITRATÓW”
Za pomocą odbiorników GPS i mapy uczestnicy
odnajdują punkty z zadaniami ukrytymi w okolicznym
lesie. Za poprawne wykonanie każdego zadania grupa
otrzymuje klucz. Zadaniem uczestników zabawy jest
zebranie odpowiedniej ilości kluczy, potrzebnych do
otwarcia skrzyni ze skarbem. Wewnątrz skrzyni
znajduje się ukryta niespodzianka.

*Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety imprez integracyjnych, przykładowe oferty na stronie
www.sparker.pl w dziale GRUPY INDYWIDUALNE, zapraszamy.
**Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy np. wprowadzenie dodatkowych atrakcji.

