KATAPULTY

outdoor

60 – 80 zł

od 15 osób

3h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ teren 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,
wszystkie potrzebne materiały i narzędzia, symboliczne 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
Przedstawiony poniżej program to zajęcia o charakterze konstruktorskim, realizowane
w plenerze. Ich celem jest budowa zespołu i integracja pracowników firmy. „Katapulty”
to zabawa wymagająca od uczestników współpracy i umiejętności pracy w grupie.
Dodatkowo zajęcia dostarczają wszystkim ogromną ilości pozytywnej energii i śmiechu.

PRZEBIEG IMPREZY
Cała grupa zostaje podzielona na kilka mniejszych podgrup. Głównym zadaniem każdej z nich,
jest budowa katapulty za pomocą dostarczonych części, narzędzi oraz instrukcji obsługi.
Zanim grupy przystąpią do budowy maszyny, muszą zdobyć:
- części katapulty,
- narzędzia,
- instrukcję budowy,
- naboje (balony z wodą).
Aby skompletować wymienione akcesoria, grupy muszą wykonać w wyznaczonym czasie
zadania (team-building) o charakterze sprawnościowy i logiczny, przy czym do ich poprawnej
realizacji wymagane jest zaangażowanie i współpraca całej grupy.
Po zebraniu wszystkich potrzebnych elementów, grupy przystępują do budowy katapulty.
Tutaj również niezbędna będzie umiejętności pracy w grupie.

Po zakończeniu budowy grupy przystępują do finałowej „walki”. Bitwa toczy się na zgormadzoną
wcześniej amunicję (balony wypełnione wodą). Wygrywa grupa, która jako pierwsza zburzy
zamek przeciwnika (prosta konstrukcja ze skrzynek lub kartonów). Ta część imprezy dostarcza
mnóstwo śmiechu i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Po zakończonej bitwie następuje jeszcze dekoracja zwycięzców.
Najlepsze grupy otrzymują zasłużone nagrody i gromkie brawa.

