STREFA GIER

outdoor

1.500 – 2.500 zł

4 - 140 osób

4h

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

KOSZT
pakiet

A

B

C

cena (netto)

1.500 zł

2.000 zł

2.500 zł

Cena zawiera realizację wybranego pakietu atrakcji oraz obsługę zajęć przez animatorów.
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
Strefa Gier to zestaw atrakcji organizowanych w swobodnej formie, bez konkretnego
scenariusza zabawy. Uczestnicy sami decydują, z których atrakcji mają ochotę skorzystać.
Atrakcje łączą się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Strefa Gier doskonale
sprawdza się jako dodatek do imprez scenariuszowych, podczas organizacji imprez firmowych
(np. przed obiadem grupa realizuje zabawę opartą na scenariuszu, natomiast po obiedzie
korzysta z atrakcji w strefie gier).
Animatorzy są obecni podczas realizacji zabawy. Jednak w tym wypadku nie przeprowadzają
oni konkretnego scenariusza, a jedynie objaśniają zasady zabaw i proponują dostępne opcje.
Oczywiście jeśli zachodzi taka potrzeba sami również włączają się do gry.

PAKIETY ATRAKCJI DO WYBORU
Standardowy czas realizacji atrakcji to cztery godziny, istnieje możliwość wydłużenia
czasu trwania imprezy (szczegóły ustalane indywidualnie, po konsultacji).
A) PAKIET 1.500 zł (netto)
Zawiera:
- gry XXL (Mega Jenga, Bierki XXL, Tangram XXL)
- gry sportowe + pola do gier (Boule, Badminton, Siatkówka, Unihokej, Kręgle Fińskie)
- gry planszowe (Ego, Klask, 5 Sekund, Dixit, Rummikub, Monopol, Koncept, itd.)
- rower przeciwskrętny + monocykle
- leżaki + muzyka + slackline
B) PAKIET 2.000 zł (netto)
Zawiera:
- pakiet A
- Walki SUMO (stroje sumo + mata + tablica wyników)
C) PAKIET 2.500 zł (netto)
Zawiera:
- pakiet B
- Zorbing (dwuosobowa kula sferyczna o średnicy 3 metrów)
W przypadku realizacji imprezy na terenie Półwyspu Lipa, sugerujemy jeszcze skorzystanie
z opcji dostępu do strzelnicy w cenie 400 zł/netto/4h (łuki + wiatrówki, 4 x stanowisko).

*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 dodatkowych atrakcji.

