OLIMPIADA SZKOLNA

outdoor

40 - 55 zł

15 - 80 osób

3h

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

KOSZT
liczba uczestników

15 - 24

25 - 36

37 - 48

49 i więcej

cena za osobę

55 zł

50 zł

45 zł

40 zł

Cena zawiera realizację pakietu atrakcji (opis poniżej), obsługę zajęć przez animatorów
oraz nagrody dla uczestników. Udział opiekunów 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.

WIEK UCZESTNIKÓW
Impreza sprawdza się wśród uczniów w każdym wieku (atrakcje są odpowiednio modyfikowane
i dostosowywane do uczestników). Program nadaje się zarówno dla uczniów, którzy znają się od lat,
jak i dla klas pierwszych (jego celem, poza wspaniałą zabawą, jest integracja uczniów).

PROGRAM IMPREZY
Grupa zostaje podzielona na kilka mniejszych podgrup, które rywalizują ze sobą podczas całej
imprezy. Każda z grup reprezentuje wybrany kraj. Za zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach
grupy otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Grupa, która zbierze największą ilość punktów
stanie na podium i otrzyma zasłużoną nagrodę.

Konkurencje (zabawy integracyjne) w których rywalizować będą olimpijczycy to:

POTRÓJNE SPODNIE
Uczestnicy zabawy rywalizują miedzy sobą
przy użyciu spodni wieloosobowych,
wygrywa grupa, która najsprawniej pokona
przygotowany tor przeszkód.

ZAWODY SUMO
Każdy uczestnik zabawy poczuje się jak
japoński zapaśnik i sprawdzi swoje siły w tej
egzotycznej dyscyplinie sportu. Zawodnicy
będą rywalizować w specjalnych strojach.

MEGA SIATKÓWKA
Nieco inna odmiana siatkówki, zawodnicy
zamiast rąk używają specjalnych płach.
Piłkę zastępują balony wypełnione wodą.

MEGA TWISTER
Konkurencja polega na rozegraniu partii
Twistera o rozmiarach XXL.

RUROSKOCZKI
Uczestnicy rywalizują miedzy sobą, skacząc
na dmuchanych rurach. Wygrywa drużyna,
która najszybciej pokona wyznaczony
dystans. Uwaga, zadanie nie jest takie
proste, na jakie wygląda.

UNIHOKEJ
Mecz w unihokeja zawsze dostarcza
ogromną ilość emocji.

XL JENGA
Przegrywa drużyna, która strąci wieżę.
Odmiana popularnej gry w rozmiarze XL.

PIŁKARZE W SPÓDNICACH
Mecz piłkarski rozegrany zostanie w
specjalnych spódnicach, które sprawiają, że
nie widać piłki. Konkurencja dostarcza wiele
uśmiechu i zabawy,

I INNE - do ustalenia
(kacze stopy, bierki XXL, itd.)

Ilość i rodzaj atrakcji są modyfikowane
i dostosowywane do danej grupy
(ograniczenia czasowe, wiek uczestników, charakter
grupy, ilość uczestników).

*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.

