WYPRAWA PO SKARB

outdoor

70 – 90 zł

od 15 osób

3–4h

MIEJSCE DO WYBORU
 las i jezioro w okolicy Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
 las i jezioro w okolicy 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)

90 zł

85 zł

80 zł

75 zł

70 zł

Cena zawiera realizację pakietu atrakcji (opis poniżej), obsługę zajęć przez animatorów, nagrody.
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 minimum 14 dni przed datą imprezy,
w przypadku grupy poniżej 15 osób obowiązuje opłata jak za 15 osób.

ZAŁOŻENIA
Przedstawiona poniżej propozycja to zabawa w plenerze, której celem jest budowa zespołu
i integracja pracowników firmy. Jej istotą jest motywowanie pracowników do wspólnego
rozwiązywania napotkanych problemów. Konstrukcja przeprowadzanych zadań wymaga
od uczestników kreatywnego podejścia i pomysłowości, a nietypowe warunki sprawiają, że
nie są oni w stanie realizować ich w oparciu o swoją dotychczasową wiedzę i rutynowe działania.

PRZEBIEG IMPREZY
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup. Każdej z grup, podczas całej zabawy
towarzyszy animator odpowiedzialny za realizacje programu.
Zadaniem grup jest wykonanie trzech bloków zadaniowych. Podczas realizacji każdego
z bloków, grupy korzystają z różnych środków transportu (kajaki, rowery, własne nogi).
Za poprawną realizację każdego z bloków, grupy otrzymują klucze do skrzyni ze skarbem.
Tylko pełny komplet kluczy pozwoli uczestnikom otworzyć skrzynie i skorzystać z zasobów jej
zawartości. Dodatkową nagrodę otrzyma grupa, która najszybciej zrealizuje przygotowane
zadania.
Przed przystąpieniem do realizacji każdego z bloków grupy otrzymują mapę lub odbiorniki GPS
oraz kopertę z opisem przygotowanej misji. Podczas realizacji bloków zadaniowych, grupy
wykonują specjalnie przygotowane zadania (zabawy integracyjne). Konstrukcja
przeprowadzanych zadań wymaga od uczestników kreatywnego podejścia i współpracy.

BLOKI ZADANIOWE
BLOK I – „WYPRAWA PO AMUNICJĘ” (rowery + zadania integracyjne + strzelnica)
Grupa rozpoczyna od przejazdu rowerami do miejsca, w którym ukryte są przygotowane
stanowiska zabaw integracyjnych (miejsce odnajdujemy za pomocą mapy). Poprawnie wykonane
zadania pozwalają uczestnikom zebrać odpowiednią ilość amunicji. To jednak nie koniec, aby
otrzymać pierwszy klucz, grupa musi wykorzystać zebraną amunicję i „ustrzelić” odpowiednią ilość
punktów po powrocie z wyprawy (strzelamy z łuków i wiatrówek).

BLOK II – „PRZEPRAWA KAJAKOWA” (kajaki + zadania integracyjne na czas)
Tym razem grupa przeprawia się kajakami do miejsca, w którym ukryte są stanowiska zabaw
integracyjnych. Realizacja przygotowanych konkurencji (team-building) w odpowiednim czasie,
pozwoli uczestnikom zdobyć kolejny klucz.

BLOK III – „WĘDRÓWKA DO KULI” (spacer z GPS + zadania integracyjne + zorbing)
Zadaniem grupy jest odnalezienie (za pomocą odbiornika GPS) ukrytych punktów z zadaniami
integracyjnymi i ich realizacja. Jako ostatnie zadanie, śmiałków czeka zabawa w kuli zorbing,
tylko poprawne wykonanie tego zadania pozwoli uczestnikom zdobyć ostatni klucz.

Po powrocie wszystkich grup do miejsca startu następuje uroczyste otwarcie skrzyni ze skarbem
oraz dekoracja drużyny, która najszybciej wykonała wszystkie zadania.

*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.

