GRA TERENOWA

outdoor

40 - 55 zł

15 - 80 osób

3-4h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ las w okolicy Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ las w okolicy 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) z obsługą animatorów,
▪ symboliczne nagrody,
▪ dodatkowe ubezpieczenie NNW każdego z uczniów.
Udział opiekunów jest bezpłatny. Na życzenie organizujemy ognisko z kiełbaskami
lub 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 idealnie sprawdza się wśród nieco starszych uczniów (VI-VIII podstawówka, liceum).
Program nadaje się zarówno dla uczniów, którzy znają się od lat, jak i dla klas pierwszych
(jego celem, poza wspaniałą zabawą, jest integracja uczniów).

PRZEBIEG IMPREZY
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup, w których rywalizują przez cały
czas trwania imprezy. Każda z grup otrzymuje odbiornik GPS i mapę, za pomocą których
odnajduje punkty z zadaniami ukrytymi w lesie, w pobliżu miejsca zakwaterowania.

Na trasie zabawy znajduje się 21 ukrytych punktów, zadaniem uczestników jest dotarcie
do jak największej ilości z nich i poprawne wykonanie zadań zlokalizowanych na owych punktach.
Powrót do miejsca zbiórki w wyznaczonym czasie jest ostatnią trudnością, spóźnienie grozi
punkami karnymi.
Podczas całej zabawy, każdej z grup towarzyszy animator.
Przygotowane zadania (zabawy integracyjne) mają charakter sprawnościowy i logiczny,
przy czym do ich wykonania wymagane jest zaangażowanie i współpraca całej grupy.
Zadania jakie czekają śmiałków to między innymi:
- mega puzzle,
- wieża „Hanoi”,
- slalomy w szalonych goglach,
- dziurawa rura,
- narty wieloosobowe,
- transport rannego,
- latające dywany,
- zagadki logiczne (tangram, quizy, zagadki),
- hydraulicy,
- rwąca rzeka, itd.

Za wykonane zadania towarzyszący grupom animatorzy przyznają punkty, których ilość zadecyduje
o tym, która z nich zostanie zwycięzcą zabawy i zdobędzie przewidzianą za to nagrodę.
*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 przerwy obiadowej.

