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Zapraszamy Państwa 
do zapoznania się z ofertą 

organizacji zajęć dla klas szkolnych 
„Dzień szkolny inny niż wszystkie”. 

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 
blisko 100 spotkań klasowych dla szkół 
z Radomska, Bełchatowa, Częstochowy 

i okolic. Przyjeżdżają do nas zarówno 
dzieci, jak i młodzież w każdym wieku 

(od sześciolatków po klasy maturalne).

Cieszymy się zaufaniem wśród 
nauczycieli, z którymi współpracujemy 

i mamy doskonały kontakt. 
Nasz niepowtarzalny program 

gwarantuje, że czas spędzony z nami 
będzie wspominany jeszcze długo po 

powrocie do szkoły. 

W kolejnej części niniejszego 
informatora szczegółowo przedstawione 

zostaną wszystkie oferowane przez 
nas pakiety zajęć. W tym sezonie 

przygotowaliśmy dla Państwa ciekawą 
propozycję organizacji zajęć 

integracyjnych dla klas. 
Proponujemy 3 różnorodne pakiety 

zajęciowe pozwalające na edukację, 
integrację i współpracę 

uczestników spotkania.

DZIEŃ SZKOLNY 
INNY NIŻ WSZYSTKIE



Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału 
w niezapomnianej lekcji historii prowadzo-
nej przez profesjonalną grupę pokazującą 
dorobek materialny i kulturowy Słowian 
w czasach średniowiecza. Proponowane 
przez nas warsztaty są formą spotkania 
z grupą zajmującą się odtwarzaniem życia 
dawnych Słowian. Wprowadzają w sposób 
realistyczny w czasy wczesnośredniowiecz-
ne i przedstawiają życie codzienne przod-

ków, poprzez prezentację ich ubioru, uzbrojenia, wyposażenia wioski oraz obozu. Pod-
czas spotkania z grupą pasjonatów życia słowiańskiego, uczniowie mają okazję wzięcia 
udziału w wyjątkowej lekcji historii, strzelaniu z łuku do tarcz oraz korzystania z szeregu 
innych dodatkowych atrakcji. Stanowiska rzemieślnicze zapoznają uczniów z historią, 
tradycjami i metodami działania. Zainteresowane osoby mogą spróbować własnych sił 
i zaprezentować swoje umiejętności w tworzeniu wyrobów metodą wczesnośrednio-
wieczną. W ramach pakietu zajęciowego „W krainie Słowian” zapewniamy Państwu:
• Gry i zabawy historyczne,
• Warsztaty rzemieślnicze: Wypiekanie chleba, Łucznictwo, Kuźnia kowala, Tkactwo, 

Pokaz robienia zbroi, Skórniczne, Garncarskie (wybór trzech spośród siedmiu wy-
mienionych warsztatów).

GDZIE ORGANIZUJEMY 
ZAJĘCIA KLASOWE?

PAKIET W KRAINIE SŁOWIAN

ZARZECZE Idealne miejsce na organizację zajęć 
szkolnych na świeżym powietrzu. Jest to opuszczo-
ny zakład przemysłowy o powierzchni ok. 4 ha. Na 
terenie znajduje się 5 budynków, setki metrów 
okopów, las oraz przeszkody z opon. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje panujący tam klimat. 

WAPIENNIKI Idealne miejsce na organizację zajęć szkolnych na świeżym powietrzu. 
Jest to miejsce po starej kopalni wapnia, która została zamknięta w latach 60-tych 
i po rekultywacji stała się niezwykłym miejscem. Na szczególną uwagę zasługuje tu-
taj zróżnicowanie terenu (ok. 8 ha) oraz panujący tam 
klimat. Ponadto na terenie znajduje się największy 
w centralnej Polsce tor off -road, profesjonalne pole 
paintballowe, strzelnica sportowa czy park linowy. Wa-
pienniki to uroczy teren położony 8 km od Radomska, 
na którym znajduje się sala bankietowa, wiaty grillowe 
oraz duży namiot, który pomieści 100 osób.

WAPIENNIKI 
K. RADOMSKA



Każdy może spróbować swoich sił na bezpiecznej strzelnicy paintballowej, w strzelaniu 
z łuku czy ułożyć gigantyczną Jengę. Wszystkie proponowane atrakcje stanowią nie lada 
wyzwanie i gwarantują doskonałą zabawę. Pakiet ten jest idealną opcją dla grup pra-
gnących aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Uczestnicy zostają podzieleni na 
grupy, otrzymują mapę oraz instrukcje, a ich zadaniem jest zaliczenie każdej spośród 
czterech ciekawych konkurencji (do wyboru). Dodatkowo, w zależności od ilości 
uczestników, do wykonania będą inne zadania, które zmuszają do współpracy 
i kreatywności. Wszystko odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry.

PAKIET GRA Z ATRAKCJAMI

STRZELNICA PAINTBALLOWA  
To dyscyplina, w której strza-
ły oddawane są z markerów 
paintballowych do ustawionej 
tarczy lub balonów. Prowadzi 
ona do zdrowej rywalizacji 
między uczestnikami zajęć 
oraz przysparza wiele pozy-
tywnych emocji. Dla młod-
szych uczestników proponu-
jemy wykorzystanie broni dla 
dzieci – Splatmaster.

STRZELNICA ŁUCZNICZA 
Jedną z atrakcji są również 
sportowe łuki bloczkowe z 
profesjonalną strzelnicą. Łucz-
nictwo wzbudza coraz większe 
zainteresowanie i jest znako-
mitym rodzajem aktywności 
dla każdego bez względu na 
wiek i możliwości fizyczne. 

GIGANTYCZNA JENGA 
Cel gry jest prosty – należy zo-
stać ostatnim graczem, który 
dostawi drewniany klocek tak, 
aby wieża nie uległa zawale-
niu. Zadanie jest dodatkowo 
utrudnione ze względu na 
duże wymiary klocków.

WIELOOSOBOWE NARTY 
Konkurencja polega na poko-
naniu wyznaczonego odcinka 
trasy w jak najkrótszym czasie 
za pomocą pięcioosobowych 
nart.

POTRÓJNE SPODNIE 
Konkurencja dostarcza wiele 
śmiechu zarówno uczestni-
kom jak i przyglądającej się 
widowni. Zespół składa się 
z trzech osób, które zakładają 
specjalnie połączone spodnie 
tworzące jedną całość. Zaba-
wa polega na  jak najszybszym 
pokonaniu określonej trasy 
względem drużyny przeciwnej.

KOŁO FORTUNY 
To nic innego, jak znany 
wszystkim sposób na wyloso-
wanie dla siebie zadania do 
wykonania. Koło fortuny jest 
uniwersalne i można je dosto-
sować do potrzeb (sprawdza 
się zarówno z udziałem dzieci, 
jak i dorosłych) – w progra-
mie można wykorzystać pyta-
nia z  wiedzy ogólnej bądź też 
wprowadzić zabawne zadania 
do wykonania.

WAPIENNIKI  
K. RADOMSKA



PAINTBALL to nie-
zwykle emocjonująca 
gra zespołowa. Ważną 
rolę w tej dziedzinie 
odgrywa współpra-
ca oraz komunikacja 
uczestników w zespo-
le, a   także przygoto-
wanie odpowiedniej 

strategii działania. Natomiast w momencie, gdy na 
polu walki zawodzi wcześniej ustalony plan nie-
odzowna staje się improwizacja, umiejętność podej-
mowania błyskawicznych decyzji oraz ryzyka. Taka 
forma aktywności pozwoli uczniom podwyższyć 
efektywność ich pracy zespołowej.  
JAK WYGLĄDA TAKA GRA?
Każdy z uczestników na miejscu imprezy otrzymuje 
militarny ubiór. Przed rozpoczęciem rozgrywki nasi 
instruktorzy zapoznają uczestników zajęć z obowią-
zującym regulaminem, prawidłową obsługą sprzę-
tu oraz z zasadami gry. Po dokładnym zapoznaniu 
się z zasadami panującymi na polu paintballowym 
uczestnicy gry otrzymują maskę ochronną na twarz 
oraz plastikowy marker. Następnie uczniowie po-
dzieleni zostają na drużyny.
W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa 
nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa wykwa-
lifikowany instruktor.

PAINTBALL DLA 
NAJMŁODSZYCH - 
SPLATMASTER 
To nic innego jak 
paintball dla dzieci.  
W  tej zabawie, po- 
dobnie jak w  paint- 
ballu, strzelamy z mar-
kerów kulkami wy-
pełnionymi farbą. 

W przeciwieństwie do Paintballa, kulki Splatma-
stera są znacznie mniejsze oraz rozwijają mniej-
szą prędkość. Dużo lżejsze markery, wykonane 
z lekkiego ale wytrzymałego plastiku (w paintballu 
są metalowe): nie wymagają też podłączenia butli 
z  gazem. Gra toczy się na mniejszym dystansie. 
Markery strzelają w taki sposób, że nie otrzymamy 
trafienia serią. Po każdym strzale trzeba go prze-
ładować. Splatmaster to nic innego jak zabawa 
w  „mały paintball” gdzie siła uderzenia kulki jest 
odpowiednia dla dzieci już od 8 roku życia.

Serdecznie zapraszamy oraz 
zachęcamy grono pedagogicz-
ne do odwiedzenia oraz za-
poznania się naszym terenem 
eventowym Wapienniki. Za-
pewnimy Państwu możliwość 
bezpłatnego korzystania z  na-
szego terenu po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicz-
nym w sprawie terminu. Do 
Państwa propozycji mamy salę 
restauracyjną, dwie wiaty gril-
lowe, namiot plenerowy oraz 
miejsce ogniskowe. 

PAKIET 
„W 

Krainie 
Słowian” 
(Wapien-

niki)

PAKIET 
Turniej 

Splatma-
ster 

(Zarze-
cze)

PAKIET 
„Gra  

z atrak-
cjami” 

(Wapien-
niki)

Poniżej  
20 osób

80  
zł/os.

55  
zł/os.

85  
zł/os.

21 – 30 
osób

75  
zł/os.

50  
zł/os.

80  
zł/os.

31 – 40 
osób

70  
zł/os.

45  
zł/os.

75  
zł/os.

Powyżej  
40 osób

Ceny ustalane  
indywidualnie

GRUPA EVENTOWA SPARTA  
Marta Więcek  

97-512 Kodrąb, Smotryszów 17 
tel. 512 263 514 

sparta@sparta.org.pl

www.sparta.org.pl

PAKIET TURNIEJ  
SPLATMASTER 

INFORMACJA  
DLA GRONA  
PEDAGOGICZNEGO

CENNIK

Dzień Szkolny trwa  
od godziny 9:00 do 13:00.
Minimalna liczba uczestników 
to 18 osób.

ZARZECZE  
LUB  
WAPIENNIKI


