TEAM BUILDING

indoor / outdoor

wycena indywidualna

dowolna ilość osób

czas trwania
ustalany indywidualnie

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren obiektu zakwaterowania grupy (np. boisko, plac, tereny zielone, itd.)
▪ sala, znajdująca się na terenie obiektu zakwaterowania grupy
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

O CO CHODZI ?
Dysponujemy bardzo bogatą bazą sprzętu do realizacji zajęć o charakterze Team Building.
Atrakcje są wykorzystywane w czasie realizacji imprez scenariuszowych. Istnieje jednak
możliwość przeprowadzenia samych zajęć Team Building (bez realizacji całego scenariusza).
Zajęcia mają na celu poprawę relacji w zespole oraz zacieśnienie więzi między członkami grupy.

Celem zajęć jest motywowanie zespołu do wspólnego wykonywania konkurencji.
Większość z zadań wymaga pomysłowości, a wszystkie współpracy. Atrakcje mogą
być realizowane zarówno na zewnątrz, jak i w obiektach zamkniętych.

KONKURENCJE TEAM BUILDING
W naszej bazie atrakcji posiadamy takie konkurencje jak: Atka (Cyrkiel XXL), Labirynt XXL,
Memory XXL, Potrójne spodnie, Pajęczyna, Narty wieloosobowe, Wieża Hanoi, Ślepe puzzle,
Alkogogle, Tangram XXL, Puzzle XXL, Szufelka, Wieża z krzeseł, Bambusy, Monocykl współpracy,
Baseny z piłkami, Rury do wspólnego skakania, Dziurawa rura, Hydraulicy, Budowa wieży,
Rwąca rzeka, Latające dywany, Wysokości, Bierki XXL, Transport rannego, Skakanka XXL,
Rynienki, Naprowadzanie, Skrzynia dotykowa, Łyżki XXL, Zagadki logiczne, Quizy, Taśmociągi,
Skoki w workach, Węzeł XXL, Sztafety, Ołówek XXL, Slackline z pomocą, itd. (baza naszych atrakcji
integracyjnych jest stale rozbudowywana i poszerzana).

KOSZT
Wycena realizacji poszczególnych konkurencji jest indywidualna. Cena zależna jest od ilości
uczestników, czasu trwania, ilości wybranych konkurencji, formy organizacji, miejsca realizacji, itd.
Wycenę przedstawiamy po konsultacji i określeniu szczegółów realizacji.
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.

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej lub skrócenie imprezy.

