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OPIS

Przygotowana  oferta  stanowi  informację  na  temat  możliwości  zorganizowania  spotkania 
integracyjnego  dla  uczestników  obozów  harcerskich,  wypoczynków  letnich  we  wskazanym  przez 
Państwa miejscu.

FORMA ORGANIZACJI INTEGRACJI 

W ramach organizacji spotkania proponujemy całodzienną integrację. W ciągu jednego dnia z pro-
gramu może skorzystać 200 osób z trzech grup wiekowych: zuchy (6-9 lat), harcerze (10 – 
15 lat) oraz wędrownicy (powyżej 16 roku życia). 

Organizowane przez nas spotkania integracyjne zawsze realizowane są w sposób angażujący wszyst-
kich uczestników spotkania i przede wszystkim w oparciu o scenariusz. Naszym zadaniem jest stwo-
rzenie takich mechanizmów komunikacji, by ludzie z jednego miejsca pracy dostrzegli nowe możliwo-
ści i poznali się z rożnych stron. Wszelkie zadania nastawione będą na wzmocnienie takich umiejęt-
ności jak: poprawna komunikacja interpersonalna, wzmocnienie leadershipu. 

Każda  grupa  wiekowa  będzie  mogła  korzystać  z  przygotowanych  atrakcji  w  trakcie  
5 godzin. 

Dla zuchów proponujemy następujące atrakcje:
• dmuchana zjeżdżalnia,
• basen z piłeczkami,
• trampolina,
• dmuchaniec słonik,
• strzelnica paintballowa dla dzieci: splatmaster. 

Dla harcerzy i wędrowników przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:
• atrakcja linowa: wieża ze skrzyń,
• gigantyczne piłkarzyki,
• zawody sumo,
• kula zorb, 
• strzelnica łucznicza,
• ścianka wspinaczkowa,
• strzelnica paintballowa. 

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy opis wszystkich proponowanych atrakcji:



DMUCHANA ZJEZDŻALNIA

Dmuchana zjeżdżalnia ma wysokość 6 metrów. Wspinaczka na szczyt zjeż-
dżalni oraz zjazd w dół to wspaniała atrakcja dla dzieci. Urządzenie spraw-
dzi się zarówno na imprezach plenerowych, jak i w pomieszczeniu.

BASEN Z PIŁECZKAMI

Dmuchany basen z piłeczkami to urządzenie cieszące się dużą popularno-
ścią. Basen „Tygrysek” ma wymiary 4×4 metry i wypełniony jest dwoma 
tysiącami plastikowych piłeczek.

MINI DMUCHANIEC – SŁONIK

Mała dmuchana zjeżdżalnia to doskonałe rozwiązanie dla dzieci do lat 4. 
Zjeżdżalnia pozwala „wyskakać się”, a dzięki niewielkim wymiarom można 
ją rozstawić zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniu.

TRAMPOLINA

Trampolina ma średnicę 4,5 metra i cieszy się dużym zainteresowaniem 
podczas  mniejszych  imprez  ale  obsługuje  również  duże  festyny. 
Przeznaczona jest dla osób, których waga nie przekracza 100 kg, niemniej 
jednak głównie korzystają z niej najmłodsze dzieci. Podczas korzystania z 
trampoliny nad bezpieczeństwem uczestników czuwa instruktor. 

 

STRZELNICA PAINTBALLOWA – SPLATMASTER 

W tej  zabawie  podobnie  jak w paintballu  strzelamy z  markerów kulkami 
wypełnionymi farbą. W przeciwieństwie do Paintballa, kulki Splatmastera są 
znacznie mniejsze oraz rozwijają mniejszą prędkość. Dużo lżejsze markery, 
wykonane z lekkiego ale wytrzymałego plastiku (w paintballu są metalowe): 
nie wymagają też podłączenia butli z gazem. 



STRZELNICA ŁUCZNICZA

Jedną z atrakcji są również sportowe łuki bloczkowe z profesjonalną strzel-
nicą. Łucznictwo wzbudza coraz większe zainteresowanie i jest znakomitym 
rodzajem aktywności dla każdego bez względu na wiek i możliwości fizycz-
ne. Nasz instruktor zapozna uczestników z prawidłową techniką łuczniczą i 
będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem korzystania ze strzelnicy pod-
czas całej imprezy.

ATRAKCJA LINOWA: WIEŻA ZE SKRZYŃ

Wieża ze skrzyń to jedna z technik linowych polegająca na wspinaniu się w 
górę poprzez dostawianie kolejnych skrzynek. Ważne jest utrzymanie rów-
nowagi.  Konkurencję  wygrywa osoba,  która  ustawi  jak  największą  ilość 
skrzynek. 

STRZELNICA PAINTBALLOWA

Strzelnica paintballowa to jedna z atrakcji towarzysząca turniejom paint-
ballowym. Strzały oddawane są z markerów paintballowych do ustawionej 
tarczy lub balonów. Aby rozstawić tego typu strzelnicę potrzebny jest teren 
o wymiarach 15 m x 10 m.

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI 

Dmuchane piłkarzyki to inaczej tzw. trambambule. Uczestnicy zabawy dzie-
leni są na dwie grupy, a ich zadaniem jest rozegranie meczu na dużym 
dmuchanym polu o wymiarach 6/10 m i oczywiście strzelić jak najwięcej 
bramek swojemu przeciwnikowi. Osoby biorące udział w grze są piłkarzy-
kami. Gra prowadzona jest przez instruktora.

ZAWODY SUMO W DMUCHANYCH STROJACH

Dmuchane kombinezony, w których uczestnicy wyglądają na potężnych za-
wodników sumo. Ich zadaniem jest stoczenie ze sobą walki na specjalnej 
macie. Parodia japońskich zapasów sumo to zabawa, dzięki której nikt się 
nie nudzi. Gra jest pełna śmiechu   i pozytywnych emocji i doskonale uroz-
maica wiele imprez. 



KULA ZORB (Zorbing)

Zabawa polegająca na staczaniu się ze zbocza w plastykowej, nadmuchi-
wanej kuli zwanej "zorbem". Kula wykonana jest ze specjalnych materiałów 
odpornych na uszkodzenia i wyposażona w pasy bezpieczeństwa. Wewnątrz 
kuli znajdują się miejsca dla dwóch osób. Pomimo tego, iż zabawa ta zali-
czana jest do sportów ekstremalnych, jest ona całkowicie bezpieczna dzięki 
systemowi zabezpieczeń.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Przenośna ścianka wspinaczkowa jest jedną z najwyższych ścianek ofero-
wanych w centralnej Polsce. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wy-
kwalifikowaną kadrę przy zastosowaniu  najwyższych standardów bezpie-
czeństwa.

Wszystkie  zaproponowane  rozwiązania  stanowią  doskonałą  zabawę  dla  uczestników  imprezy. 
Realizujemy je przy pomocy sprzętu najwyższej jakości w oparciu o doświadczoną, profesjonalną 
kadrę i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. 

Gwarantujemy: 
1. Obsługę kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia,
2. Zajęcia instruktażowe mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć,
3. Atestowany sprzęt.

PODSUMOWANIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i mamy nadzieję, że spełnia ona Państwa oczekiwania. 
Chcielibyśmy podkreślić, iż posiadamy bogate doświadczenie w organizowaniu dużych imprez, even-
tów i spotkań integracyjnych na terenie całego kraju. Imprezy organizowane przez nas przepełnione 
naszymi atrakcjami są gwarancją dobrej zabawy i niezapomnianych przygód. Mamy nadzieję, że na-
sza oferta rozjaśniła Państwu wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji festynu rodzinnego.


