WALKI SUMO

outdoor

700 zł

dowolna ilość osób

4h

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

O CO CHODZI ?
Uczestnicy zabawy wcielają się w legendarnych zawodników japońskiego Sumo. Na własnej
skórze przekonują się jakie to uczucie stanąć przed rywalem na macie. Zabawa polega
na rozegraniu pojedynku (lub całego turnieju) w specjalnie skonstruowanych strojach.
Stroje wypełnione są gąbką, która neutralizuje skutki uderzeń i upadków.

Nad zabawą czuwa animator, który tłumaczy zasady gry i sędziuje walki. Na życzenie
uczestników, animator przeprowadzi turniej, który wyłoni najlepszego zawodnika.

ZAŁOŻENIA
„Walki Sumo” to atrakcja organizowana w swobodnej formie, bez konkretnego scenariusza.
Uczestnicy imprezy sami decydują, czy mają ochotę skorzystać z atrakcji. Zabawa doskonale
sprawdza się w czasie pikników oraz jako dodatek do imprez scenariuszowych podczas
organizacji imprez firmowych (np. przed obiadem grupa realizuje zabawę opartą na scenariuszu,
natomiast po obiedzie uczestnicy imprezy wcielają się w zawodników sumo).

KOSZT NETTO
700 zł / 4 godziny / dowolna ilość osób
Cena zawiera:
▪
▪
▪
▪

4 godziny zabawy,
cały potrzebny sprzęt (stroje sumo, mata, tablica wyników, leżaki dla publiczności),
transport sprzętu (dowolne miejsce na terenie woj. pomorskiego),
obsługę animatora (szkolenie, sędziowanie, organizacja mini turnieju).

Ewentualna, kolejna godzina zabawy to koszt 100 zł / netto / godzina.
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.

LICZBA OSÓB
Liczba uczestników jest dowolna. Atrakcja dostępna jest przez ustalony okres czasu.
Każdy z uczestników imprezy może skorzystać z atrakcji dowolną ilość razy.

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.

