INTEGRACJA NA PLAŻY

outdoor

60 - 80 zł

od 15 osób

3h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ plaża Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ plaża 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)

80 zł

75 zł

70 zł

65 zł

60 zł

Cena zawiera realizację pakietu atrakcji (opis poniżej), obsługę zajęć przez animatorów, nagrody.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
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 najpóźniej 7 dni przed datą imprezy,
w przypadku grupy poniżej 15 osób obowiązuje opłata jak za 15 osób.

ZAŁOŻENIA
„Integracja na plaży” to propozycja realizacji zajęć integracyjnych nad wodą. Założeniem imprezy
jest spędzenie czasu w luźnej atmosferze, w otoczeniu: wody, pomostów, sprzętu pływającego,
plaży, leżaków, itd.. Głównym celem imprezy jest integracja pracowników firmy oraz dostarczenie
uczestnikom dużej dawki relaksu i dobrej zabawy.
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup, w których pozostają przez cały czas trwania
imprezy. Każda z grup reprezentuje wybrany kraj. Grupy rywalizują między sobą podczas całej
zabawy. Za zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach grupy otrzymują odpowiednią liczbę
punktów. Załoga, która zbierze największą ilość punktów stanie na podium i otrzyma zasłużoną
nagrodę. Cała impreza odbywa się na plaży i na wodzie.
Nad sprawnym przebiegiem całej imprezy czuwać będą przeszkoleni animatorzy
oraz (opcjonalnie) konferansjer.
Konkurencje (zabawy integracyjne) w których rywalizować będą drużyny to:
REGATY ROWERÓW WODNYCH
Wyścig drużyn na rowerach wodnych.
Uczestnicy pokonują przygotowaną trasę.
Wygrywa najszybsza drużyna.

SZTAFETA KAJAKOWA
To konkurencja na czas. Drużyna, która
najszybciej pokona przygotowany tor,
zgarnia najwięcej punktów.

ZORBING
Dwuosobowa kula wypełniona powietrzem.
Zadaniem drużyny jest zepchniecie dwóch
śmiałków do wody, kula musi toczyć się po
wyznaczonym torze.

DZIURAWE RURY
Zadaniem drużyn jest wydobycie piłeczki,
ukrytej w dziurawej rurze. Rurę należy
napełnić wodą powstrzymując uciekającą
wodę. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza
odzyska piłeczkę.

MEGA SIATKÓWKA
Nieco inna odmiana siatkówki, zawodnicy
zamiast rąk używają specjalnych płach.
Piłkę zastępują balony wypełnione wodą.

MEGA CYRKIEL
Zadaniem uczestników jest zebranie jak
największej ilości balonów z wodą. Zadanie
wymaga współpracy całej grupy.

STREFA ODPOCZYNKU
Na uczestników czekać będzie miejsc do
odpoczynku (leżaki, łagodna muzyka, itd.).
Strefa dostępna przez cały okres trwania
imprezy oraz po skończonej zabawie.
Opcjonalnie dostępny nalewak z beczką piwa.

I INNE
(tonący okręt, hydraulicy, gąbki, itd.)

Ilość i rodzaj atrakcji są modyfikowane
i dostosowywane do potrzeb grupy
(ograniczenia czasowe, wiek uczestników,
charakter grupy, ilość uczestników).

PRZEBIEG IMPREZY
▪ podział uczestników na członków reprezentacji danego kraju
(Polska, USA, Chiny, Niemcy, Rosja, Kanada...)
▪ przydzielenie flag oraz opiekunów poszczególnym reprezentacjom
▪ przemieszczanie się grup od punktu do punktu, rywalizacja na każdym z punków
▪ zakończenie – wyłonienie zwycięzcy
▪ wręczenie nagród i dekoracja zwycięzców

*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.

