DZIEŃ EXTREME

outdoor

80 – 120 zł

6 – 60 osób

3-6h

MIEJSCE
Teren Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl

KOSZT DLA GRUP SZKOLNYCH
pakiet

A

B

C

D

cena za osobę

80 zł

90 zł

105 zł

120 zł

Cena zawiera realizację wybranego pakietu atrakcji (opis poniżej) oraz obsługę zajęć przez
instruktorów. Udział jednego opiekuna na dziesięciu uczniów jest bezpłatny.
Na życzenie organizujemy ognisko z kiełbaskami / obiad podczas zajęć
oraz transport, szczegóły ustalane indywidualnie.
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.

WARUNKI
Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy posiadają minimum 140 cm wzrostu
i ważą mniej niż 120 kilogramów (dotyczy trasy tyrolskiej i wieży skrzynek).
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

ZAŁOŻENIA
Przedstawiona propozycja to jednodniowa zabawa, realizowana w plenerze, na terenie
Półwyspu Lipa. Wrażenia z dnia ekstremalnego na długo pozostaną w pamięci wszystkich
uczestników zabawy. Celem programu jest przede wszystkim wspaniała zabawa.

PROGRAM IMPREZY DO WYBORU
Kolejność przeprowadzania atrakcji, ustalana po wcześniejszych konsultacjach.

A) PAKIET 80 zł OD OSOBY
PAINTBALL + TRASA TYROLSKA + STRZELNICA lub ZAWODY SUMO

B) PAKIET 90 zł OD OSOBY
PAINTBALL + TRASA TYROLSKA + STRZELNICA + ZAWODY SUMO

C) PAKIET 105 zł OD OSOBY
PAKIET B + WSPINACZKA NA SKRZYNKI

D) PAKIET 120 zł OD OSOBY
PAKIET C + BITWA NA ŁUKI

ATRAKCJE INTEGRACYJNE OPIS
PAINTBALL
Uczestnicy zabawy zostaną podzieleni
na kilka grup, w których będą rywalizować
przez cały czas trwania imprezy. Grupy
walczą na polu paintballowym na Półwyspie
Lipa. Uczestnicy są pod opieką animatora.
Cena zawiera następujące wyposażenie:
- marker (pistolet)
- maskę
- mundur (jednoczęściowy strój czołgisty)
- rękawiczki
- obsługę instruktora
- 200 kul (dodatkowe kulki: 100 szt. - 15 zł)

TRASA TYROLSKA
Trasa tyrolska w skrócie, to połączenie zjazdu
tyrolskiego z przeszkodami linowymi.
Zabawa podzielona jest na 3 części:
- zjazd tyrolski 120m
- pięć przeszkód linowych
- zjazd tyrolski 100m (powrotny).
Nietuzinkowe widoki połączone z zastrzykiem
adrenaliny, dostarczą wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń, które na długo
pozostaną w pamięci.

ZAWODY SUMO
Zawody przeprowadzane w specjalnych
Strojach pozwolą wszystkim wojownikom
stanąć w szranki bez narażania się na
niepotrzebne urazy, nie brakuje przy tym
oczywiście śmiechu i dobrej zabawy.

STRZELNICA
Zawody strzeleckie - strzelanie do celu przy
użyciu łuków i wiatrówek. Wygrywa osoba,
która zdobędzie najwięcej punktów.

WSPINACZKA NA SKRZYNKI
Zabawa polegająca na układaniu i jednoczesnym
wspinaniu się na wieżę ze skrzynek. Wygrywa
osoba, która zbuduje najwyższą wieżę.

BITWA NA ŁUKI
Bitwa na łuki to zupełnie nowa atrakcja, która
dopiero rozwija się na Polskim rynku. Zasadami
przypomina szkolną grę w dwa ognie, natomiast
dynamiką zbliżona jest do Paintballa. Zawodnicy
strzelają do siebie z łuków, specjalnymi strzałami
(zakończonymi gąbką).

*Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety imprez integracyjnych, przykładowe oferty na stronie
www.sparker.pl w dziale SZKOŁY, zapraszamy.
**Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy np. wprowadzenie dodatkowych atrakcji.

