GRA TERENOWA

outdoor

55 – 75 zł

od 15 osób

3h

MIEJSCE DO WYBORU
 las w okolicy Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
 las w okolicy hotelu Gołuń | www.hotel-golun.com.pl
 miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT
liczba uczestników

15 - 26

27 - 36

37 - 46

47 - 60

powyżej 60

cena za osobę (netto)

75 zł

70 zł

65 zł

60 zł

55 zł

Cena zawiera realizację pakietu atrakcji (opis poniżej), obsługę zajęć przez animatorów, nagrody.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (transport, wyżywienie, nocleg, imprezy
wieczorne), koszty i plan pobytu ustalane indywidulnie 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.

LICZBA OSÓB
Ostateczna ilość osób ustalana minimum 14 dni przed datą imprezy,
w przypadku grupy poniżej 15 osób obowiązuje opłata jak za 15 osób.

ZAŁOŻENIA
Przedstawiona poniżej propozycja to zabawa w plenerze, której celem jest budowa zespołu
i integracja pracowników firmy. Jej istotą jest motywowanie pracowników do wspólnego
rozwiązywania napotkanych problemów. Konstrukcja przeprowadzanych zadań wymaga
od uczestników kreatywnego podejścia i pomysłowości, a nietypowe warunki sprawiają, że
nie są oni w stanie realizować ich w oparciu o swoją dotychczasową wiedzę i rutynowe działania.

PRZEBIEG IMPREZY
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup, w których rywalizują przez cały
czas trwania imprezy. Każda z grup otrzymuje odbiornik GPS i mapę, za pomocą których
odnajduje punkty z zadaniami ukrytymi w lesie, w pobliżu miejsca zakwaterowania.

Na trasie zabawy znajduje się 21 ukrytych punktów, zadaniem uczestników jest dotarcie
do jak największej ilości z nich i poprawne wykonanie zadań zlokalizowanych na owych punktach.
Powrót do miejsca zbiórki w wyznaczonym czasie jest ostatnią trudnością, spóźnienie grozi
punkami karnymi. Podczas całej zabawy, każdej z grup towarzyszy animator.
Przygotowane zadania (team-building) mają charakter sprawnościowy i logiczny,
przy czym do ich wykonania wymagane jest zaangażowanie i współpraca całej grupy.

Zadania jakie czekają uczestników to:
- mega puzzle,
- wieża „Hanoi”,
- slalomy w szalonych goglach,
- dziurawa rura,
- narty wieloosobowe,
- transport rannego,
- latające dywany,
- zagadki logiczne (tangram, quizy, zagadki),
- hydraulicy,
- rwąca rzeka, itd.

Za wykonane zadania towarzyszący grupom animatorzy przyznają punkty, których ilość zadecyduje
o tym, która z nich zostanie zwycięzcą zabawy i zdobędzie przewidzianą za to nagrodę.

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

