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JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI!
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH  
INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:

• Nasza oferta dotyczy kompleksowej organizacji imprez.  
Atrakcje, transport, catering, zakwaterowanie to rzeczy,  
o które nie musicie się Państwo martwić. 

• Jesteśmy w stanie zorganizować event  
praktycznie w każdym miejscu w Polsce. 

• Nasze atrakcje mogą stanowić dodatek  
do Państwa festynów, pikników i spotkań firmowych. 

• Dostosujemy naszą ofertę do miejsca  
wskazanego przez klienta. 

DLACZEGO MY?
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Jako wieloletni organizator prestiżowych imprez 
z  dumą możemy stwierdzić, iż posiadamy jedną 
z ciekawszych ofert na rynku imprez outdoorowych, 
integracyjnych oraz paintballowych, a w ścisłym cen-
trum Polski znajduje się nasz niepowtarzalny teren 
eventowy tj. Wapienniki oraz jedno z ciekawszych pól 
paintballowych skupiające rzesze fanów tego sportu..

Mamy bogate doświadczenie w organizowaniu im-
prez, eventów i spotkań integracyjnych na terenie ca-
łego kraju. Dotychczas współpracowały z nami m.in. 
banki, instytucje pozarządowe, organizacje pożytku 
publicznego, ośrodki kultury, rekreacji i biznesu oraz 
inne firmy prywatne chcące urozmaicić firmowe pik-
niki czy festyny.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

W tym roku postanowiliśmy wzbogacić swoją ofertę 
o wiele atrakcji z dziedziny team buildingu. Jak wska-
zują badania ta forma organizowania rozrywki ma 
znaczący wpływ na zwiększenie wydajności w pracy 
poprzez polepszenie relacji wśród współpracowni-
ków. Wierzymy, że nasza najnowsza oferta przyczyni 
się do uzyskania takich właśnie rezultatów. Wyjazdy 
firmowe przepełnione naszymi atrakcjami, są gwa-
rancją dobrej zabawy i  niezapomnianych przygód. 
Przeżycia pozostają na długo w pamięci i budują sil-
ne więzi interpersonalne między ludźmi.

Podczas wspólnej zabawy i rywalizacji wyłaniają się 
liderzy grup, osoby o zdolnościach organizacyjnych 
i przywódczych. Jest to także znakomita okazja do od-
poczynku od codziennych obowiązków.
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SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ  

WYJĄTKOWYCH I NIEZAPOMNIANYCH PRZYGÓD,  

KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GRUPA EVENTOWA SPARTA.



IMPREZY  
INTEGRACYJNE
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ŚCIANKA 
WSPINACZKOWA
Przenośna ścianka wspinaczkowa 
jest jedną z najwyższych ścianek 
oferowanych w centralnej Polsce. 
Zajęcia prowadzone są przez od-
powiednio wykwalifikowaną kadrę 
przy zastosowaniu najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. 
GWARANTUJEMY: 
• obsługę kadry posiadającej od-

powiednie uprawnienia,    
• atestowany sprzęt alpinistyczny,
• transport,
• montaż i demontaż,
• ubezpieczenie NNW.

TECHNIKI LINOWE
Zabawy linowe z użyciem specjali-
stycznego sprzętu alpinistycznego 
to doskonały sposób uatrakcyjnie-
nia imprezy. Zajęcia na linach pro-
wadzone są pod troskliwą opieką 
instruktorów, którzy dbają o to, 
by każdy uczestnik czuł nie tylko 
dreszczyk emocji, ale także miał za-
pewnione bezpieczeństwo. Uczest-
nicy używają uprzęży i kasków.
Najpopularniejsze atrakcje to:
• wieża ze skrzyń,
• tyrolka (zjeżdżalnia linowa),
• mosty linowe,
Atrakcje te można łączyć tworząc 
w ten sposób mini park linowy.

TURNIEJ 
PAINTBALLOWY
Doskonała forma rekreacji, ale 
również gra sprzyjająca budowaniu 
relacji międzyludzkich oraz zasad 
współpracy w zespole. Jest to sport, 
w którym kobiety i mężczyźni rywa-
lizują na równi, a wiek nie odgrywa 
żadnej roli. Turniej możemy zorga-
nizować praktycznie wszędzie. Bo-
isko budujemy z 12 dmuchanych 
przeszkód i otoczone jest siatką 
ochronną, dzięki której mecze 
można oglądać z bliska. W turnieju 
może wziąć udział od kilku do kilku-
nastu kilkuosobowych drużyn. 
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STRZELNICA 
PAINTBALLOWA
Strzelnica paintballowa to jedna 
z atrakcji towarzysząca turniejom 
paintballowym. Strzały oddawa-
ne są z markerów paintballowych 
do ustawionej tarczy lub balonów. 
Aby rozstawić tego typu strzelnicę 
potrzebny jest teren o wymiarach 
15 m x 10 m.

ZABYTKOWE 
SAMOCHODY 
WOJSKOWE 
Do Państwa dyspozycji są zabyt-
kowe samochody wojskowe typu 
Gaz  69 i Uaz 469b. Zostały one 
stworzone do jazdy po niedostęp-
nych bezdrożach, ale znakomicie 
sprawują się również wożąc uczest-
ników festynów i innych imprez 
plenerowych. Tego typu pojazd 
może jednorazowo przewozić sie-
dem osób.

MECZ 
BOKSERSKI
Zawodnicy wyposażeni w strój 
„bokserski” rozgrywają mecz na 
specjalnym ringu. Zabawa prze-
pełniona jest licznymi, komicznymi 
sytuacjami, a  oglądający ją widzo-
wie z pewnością włączają się w roz-
grywaną „walkę” dopingując osoby 
biorące udział w zabawie. 
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ZAWODY SUMO
Dmuchane kombinezony, w któ-
rych uczestnicy wyglądają na po-
tężnych zawodników sumo. Zada-
niem jest stoczenie ze sobą walki 
na specjalnej macie.Parodia japoń-
skich zapasów sumo to zabawa, 
dzięki której nikt się nie nudzi. Gra 
jest pełna śmiechu i pozytywnych 
emocji i doskonale urozmaica wie-
le imprez.

ZORBING 
Zabawa polegająca na staczaniu się 
ze zbocza w plastykowej, nadmu-
chiwanej kuli zwanej „zorbem”. 
Kula wykonana jest ze specjalnych 
materiałów odpornych na uszko-
dzenia i wyposażona w pasy bez-
pieczeństwa. Wewnątrz kuli znaj-
dują się miejsca dla dwóch osób. 
Pomimo tego, iż zabawa ta zalicza-
na jest do sportów ekstremalnych, 
jest ona całkowicie bezpieczna 
dzięki systemowi zabezpieczeń.

STRZELNICA 
ŁUCZNICZA
Jedną z atrakcji są również sporto-
we łuki bloczkowe z profesjonalną 
strzelnicą. Łucznictwo wzbudza 
coraz większe zainteresowanie 
i jest znakomitym rodzajem aktyw-
ności dla każdego bez względu na 
wiek i możliwości fizyczne. Nasz 
instruktor zapozna uczestników 
z  prawidłową techniką łuczniczą 
i  będzie czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem korzystania ze strzel-
nicy podczas całej imprezy.
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SAMOCHODY RC
Modele samochodów napędza-
nych silnikami spalinowymi wraz 
z  torem przeszkód, pokazem 
i  szkoleniem uczestników. Skala 
takiego samochodu jest dość duża 
bo wynosi 1:5 a pokazy bywają im-
ponujące. Zabawa samochodami 
jest dla każdego bez względu na 
wiek. Nawet małe dzieci świetnie 
sobie radzą ze sterowaniem mode-
lami dzięki specjalnemu systemowi 
dopasowującemu moc modelu do 
umiejętności i wieku prowadzące-
go.

SAMOCHODY 
TERENOWE 4X4
Na uczestników czeka przejażdżka 
samochodem z napędem 4x4 prze-
znaczonym do jazdy po ekstremal-
nym terenie. Kierowcą jest wyszko-
lony pracownik naszej firmy. Jazda 
samochodami terenowymi jest 
szczególnie atrakcyjna gdy odby-
wa się po bezdrożach czy terenach 
specjalnie do tego przystosowa-
nych.

QUADY 
YAMAHA GRIZZLY
To pojazdy na każdy teren, najwyż-
szej klasy, dla najbardziej wyma-
gających użytkowników. Zadaniem 
uczestników jest przejazd po spe-
cjalnie przygotowanym torze uroz-
maiconym różnorodnymi prze-
szkodami. Przejazd odbywa się pod 
okiem wyszkolonego pracownika, 
który czuwa nad bezpieczeństwem 
uczestników.
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GIGANTYCZNE 
PIŁKARZYKI
Dmuchane piłkarzyki to inaczej 
tzw. trambambule. Uczestnicy za-
bawy dzieleni są na dwie grupy 
a ich zadaniem jest rozegranie me-
czu na dużym dmuchanym polu 
o wymiarach 6/10 m. i oczywiście 
strzelić jak najwięcej bramek swo-
jemu przeciwnikowi. Osoby biorące 
udział w grze są piłkarzykami. Gra 
prowadzona jest przez instruktora.

BYK RODEO
Zabawa ta jest przede wszystkim 
rozchwytywana przez osoby do-
rosłe. Obserwujący widzowie mo-
tywują osoby biorące udział w za-
bawie a przy tym otrzymują niezłą 
dawkę śmiechu. Zabawa polega na 
tym, aby jak najdłużej utrzymać się 
na poruszającym się byku.
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SEGWAY
To wspaniała atrakcja na wszel-
kiego rodzaju eventy czy imprezy 
plenerowe gdzie budzi entuzjazm 
i zainteresowanie uczestników. Do-
skonałe pojazdy elektryczne zasila-
ne wbudowanymi akumulatorami 
kontrolowane są przez komputer 
pokładowy, który odpowiedzialny 
jest również za utrzymanie równo-
wagi. Poruszają się z prędkością do 
38 km na godzinę w zależności od 
ciężaru uczestnika. Podczas zaba-
wy wykorzystywane są do różnego 
rodzaju trudności torów przeszkód. 
Czas pracy jednego urządzenia wy-
nosi około 4 godzin. 
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BOULE
Francuska gra towarzyska z ele-
mentami zręcznościowymi.Polega 
na rzucaniu metalowymi kulami 
tak, aby znalazły się one jak najbli-
żej wytyczonego wcześniej celu – 
mniejszej kulki z drewna. Wygrywa 
ten gracz, który umieści swoje kule 
najbliżej celu.

GRA W DARTY
To nic innego jak profesjonalna gra 
w „rzutki”. Zabawa bardzo popu-
larna wśród uczestników imprez 
eventowych, polega na rzutach 
w kierunku tarczy oraz zebraniu 
określonej liczby punktów.

TEATR OGNIA
Jako zwieńczenie organizacji im-
prezy proponujemy pokaz Teatru 
Ognia z wykorzystaniem środków 
pirotechnicznych. 

SLACKLINE
Chodzenie po linie odbywa się na 
wysokości od 70 do 20 cm. Nad 
ziemią pod okiem instruktora. Slac-
kline to bezpieczna konkurencja, 
która nie wymaga zastosowania 
sprzętu alpinistycznego.
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ATRAKCJE  
DLA DZIECI



WATERBALL 
To basen napełniony wodą, po któ-
rym dzieci mogą się przemieszczać 
w specjalnych, wodoszczelnych 
kulach. W skład zestawu wchodzą 
4 kule i dodatkowo 2 łódeczki- ka-
czuszki dla najmłodszych, działają-
ce  jak mini rowerek wodny.

BALONOWE KREACJE
Skręcanie balonów to umiejętność 
animacyjna polegająca na formo-
waniu balonów w dowolny kształt: 
zwierząt, postaci czy przedmiotów 
prowadzona przez osoby na co 
dzień zajmujące się tą formą pracy 
z dziećmi. Cieszy się ona duża po-
pularnością przy okazji organizacji 
takich imprez jak pikniki czy festy-
ny. 

ZABAWY Z UŻYCIEM 
CHUSTY ANIMACYJNEJ 
Chusta stanowi dużą atrakcję szcze-
gólnie dla najmłodszych uczestni-
ków zabawy. Do przeprowadzenia 
zabaw potrzebne jest duże wysokie 
pomieszczenie bądź otwarty teren. 
Uczestnicy wykonują szereg za-
dań prowadzonych przez instruk-
tora posiadającego odpowiednie 
uprawnienia.  
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BASEN Z PIŁECZKAMI 
Dmuchany basen z piłeczkami to 
urządzenie cieszące się dużą po-
pularnością. Basen „Tygrysek” ma 
wymiary 4x4 metry i wypełniony 
jest dwoma tysiącami plastikowych 
piłeczek. Przeznaczony jest głównie 
dla najmłodszych użytkowników, 
ale niejednokrotnie używamy go 
na eventach dla osób dorosłych, 
gdzie ich zadaniem jest odnalezie-
nie w piłeczkach ukrytego „skarbu”. 

NAMIOT ROZMAITOŚCI
W namiocie rozmaitości będą cze-
kać na dzieci trzy atrakcje:
• malowanie twarzy
• skręcanie balonów 
• zabawy z użyciem chusty  

animacyjnej 
Całość poprowadzą doświadcze-
ni instruktorzy. Namiot doskonale 
sprawdza się podczas imprez in-
tegracyjnych. Podczas gdy rodzice 
uczestniczą w konkurencjach mogą 
zostawić swoje pociechy pod okiem 
animatorów, którzy umilą im czas.

EURO BUNGEE 
Uczestnik zapięty w pas alpinistycz-
ny odbija się na maksymalną wyso-
kość 5  m. Doskonała atrakcja dla 
osób w każdym wieku, wykonując 
skoki i salta można oderwać się od 
ziemi. Cena uzależniona jest od ilo-
ści rozstawionych trampolin.



MALOWANIE TWARZY
Malowanie twarzy czyli artystyczne 
ozdabianie ciała za pomocą spe-
cjalnych farb jest atrakcją, w której 
bardzo chętnie biorą udział małe 
dzieci. Pod okiem instruktora ma-
lują na twarzach rośliny, zwierząt-
ka czy postaci. Dzieci swoją pracą 
mogą pochwalić się innym osobom.

STATEK PIRACKI 
Statek kołyszący dzięki specjalnej 
dmuchawie a wyłącznikiem czaso-
wym opada i unosi się. Dzięki temu 
uczestnicy zabawy wchodząc na 
jego pokład mają wrażenie, że znaj-
dują się na pełnym morzu pomimo 
tego, że statek stoi na suchym lą-
dzie. 
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DMUCHANY ZAMEK
To idealne urządzenie na średnie 
imprezy, na których ilość użytkow-
ników nie przekroczy 100 osób. 
Zameczek ma wymiary pięć na pięć 
metrów w podstawie oraz 2,5 me-
tra wysokości. Niewielkie gabaryty 
urządzenia sprawiają, że w przy-
padku niepogody można je rozło-
żyć pod dachem lub w pomieszcze-
niu.



DIABLO 
Zabawa celnościowa, polegająca 
na rzucaniu piłką do otworów znaj-
dujących się w tarczy zdobywając 
punkty. Biorąc udział w tej konku-
rencji liczy się precyzja, bo to ona 
pozwala zdobyć najwyższe noty. 

BRAMKA  
CELNOŚCIOWA
Wielbiciele piłki nożnej mogą 
sprawdzić celność swoich strzałów 
piłką nożną do dmuchanej bramki. 
Liczy się precyzja, która pozwala 
zdobyć największą ilość punktów.
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ZJEŻDŻALNIA 
Kilka metrów wspinania po drabin-
ce dmuchańca, a następnie dłu-
gi zjazd w dół z pewnością stano 
niezwykłą atrakcję dla dzieci. To 
sprawdzone urządzenie na wszyst-
kie imprezy plenerowe.

ŚREDNIA ZJEŻDŻALNIA „NEMO” 
To o wysokości 6 metrów to idealne rozwiązanie dla 
średnich imprez, na których ilość użytkowników nie 
przekroczy stu osób. Jej zmniejszone wymiary powodu-
ją to, iż jest idealna do rozłożenia na stosunkowo małej 
przestrzeni, na świeżym powietrzu lub w pomieszcze-
niu (np. sala gimnastyczna).



ZABAWY  
I KONKURENCJE  
BUDUJĄCE� 
WSPÓŁPRACĘ� 
W ZESPOLE
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LOTNIK
Do zabawy potrzebne jest parę 
kawałków lin oraz kilka desek. Za-
bawa polega na przenoszeniu de-
sek z jednego miejsca na drugie 
i ustawianiu ich w określonej przez 
instruktorów konfiguracji (np. pi-
ramida). Elementy są przenoszone 
przez jedną osobę z zespołu, którą 
to z kolei noszą pozostali członko-
wie na linach w pozycji horyzontal-
nej. Liczy się szybkość i dokładność 
wykonania zadania.

PAJĘCZYNA 
Pomiędzy drzewami rozwieszo-
na jest pajęczyna z lin. Uczestnicy 
muszą przejść na drugą stronę po-
przez oczka w sieci. Każde oczko 
może być użyte tylko raz i ma okre-
śloną liczbę punktów. Należy tak 
rozplanować przejście, aby każdy 
uczestnik miał możliwość przejścia. 
To typowa konkurencja wymagają-
ca współdziałania całego zespołu.

SZCZUDŁA
To atrakcja wymagająca od uczest-
ników zaangażowania i współ-
pracy całej drużyny. Umiejętność 
porozumienia, sztuka organizacji 
czy synchronizacji jest gwarantem 
poprawnie wykonanego zadania. 
Wygląda to tak, że jedna osoba stoi 
na drewnianej konstrukcji w kształ-
cie litery „A” podtrzymywanej li-
nami przez resztę uczestników. 
Zadaniem uczestników jest dzięki 
sprawnemu manewrowaniu linami 
przejść określony odcinek trasy na 
czas.

BALONOWA  
SIATKÓWKA
Uczestnicy podzieleni na dwie dru-
żyny rozgrywają mecz za pomocą 
balonów napełnionych wodą. Ba-
lony układane są na specjalnym 
materiale i przerzucane na nim. 
Wygrywa drużyna, która rozbije 
większą ilość balonów na połowie 
przeciwnika.

PRZECIĄGANIE LINY 
Tradycyjna zabawa polegająca na 
przeciąganiu liny przez dwie, rywa-
lizujące ze sobą drużyny. Zwycięzca 
otrzymuje wyższą od przegranych 
liczbę punktów, które brane są pod 
uwagę w punktacji ogólnej.

BIEGI W WORKACH 
Ten popularny w wielu krajach 
sport ludowy polega na biegu, 
a właściwie skokach do mety, pod-
czas których uczestnik ubrany jest 
do pasa w worek, a ten skutecznie 
utrudnia ruchy nóg. Gwarantuje-
my, że nasza zabawa, oprócz tego, 
że przypomni nam czasy dzieciń-
stwa, to jeszcze wyciśnie z naszych 
uczestników siódme poty i wprawi 
wszystkich w salwy śmiechu.



NARTY
Konkurencja polega na pokonaniu 
wyznaczonego odcinka trasy w jak 
najkrótszym czasie za pomocą pię-
cioosobowych nart. 

MUMIA 
To typowa konkurencja grupowa. 
Cała grupa zostaje ściśle owinięta 
folią do pakowania. Ich zadaniem 
jest pokonanie toru. Zadanie niby 
proste, jednak wymaga dużej koor-
dynacji grupowej, zwłaszcza, że nie 
wszyscy uczestnicy patrzą w tym 
samym kierunku.

OCZAMI WYOBRAŹNI 
To idealna konkurencja na komu-
nikację w zespole. Drużyna zostaje 
podzielona na dwie części: 1 grupa 
zamykana jest w ograniczonym te-
renie i ma zawiązane oczy; 2 grupa 
- to tak zwani przewodnicy, któ-
rzy głosem wydają polecenia, tym 
z zawiązanymi oczami, tak aby od-
naleźli drewniane elementy i prze-
nieśli je w określone miejsce, aby 
powstała odpowiednia figura.

POLE MINOWE 
Zaufanie…! To podstawowa rzecz 
jaką muszą mieć uczestnicy do jed-
nej osoby, aby wykonać prawidłowo 
zadanie. Uczestnicy tej stacji używa-
jąc wykrywaczy metali szukają bez-
piecznej drogi, aby przeprowadzić 
cały zespół do następnej bazy. Po 
drodze czeka ich wiele niespodzia-
nek, które umilą bądź też uprzykrzą 
wykonanie tego zadania. Ćwiczenie 
uczy współdziałania, zaufania oraz 
odpowiedzialności w zespole.

ZBIOROWA SKAKANKA
Zabawa polega na grupowym ska-
kaniu przez skakankę. Konkuren-
cja polega na jak największej ilości 
osób skaczących jednocześnie we-
wnątrz skakanki oraz na ilości cza-
su przebywania w środku „akcji”.

HYDRAULIK CZESŁAW
Zadanie zręcznościowe z elemen-
tami budowania współpracy, za-
ufania oraz organizowania uczest-
ników grupy w system wzajemnych 
powiązań i zależności. Wszystko 
przygotowane po to aby w jak 
najkrótszym czasie, wspólnymi 
siłami, pomysłami, doprowadzić 
do osiągnięcia założonego celu. 
Zabawa polega na przelewaniu 
przez uczestników wody za pomo-
cą specjalnie przygotowanych rur 
hydraulicznych z jednego miejsca 
w drugie. Wygrywa ta drużyna, któ-
ra wyleje jak najmniej wody oraz 
uzyska najlepszy wynik w określo-
nym z góry czasie.
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ORGANIZUJEMY:

MIEJSCE SPOTKAŃ 
PEŁNE ATRAKCJITO STARA KOPALNIA WAPNIA, 

KTÓRA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA 
W LATACH 60-TYCH.  
PO REKULTYWACJI STAŁA SIĘ 
NIEZWYKŁYM MIEJSCEM.  
DUŻA POWIERZCHNIA TERENU 
(ok. 8 ha) SPRAWIA, ŻE 
MOŻNA TU ORGANIZOWAĆ 
IMPREZY INTEGRACYJNE 
NAWET DLA KILKU TYSIĘCY 
OSÓB. POSIADAMY JEDEN 
Z CIEKAWSZYCH W CENTRALNEJ 
POLSCE TORÓW OFF-ROAD  
ORAZ POLE PAINTBALLOWE. 

CENTRUM 

AKTYWNEGO 

WYPOCZYNKU

WAPIENNIKI
WAPIENNIKI

• Eventy
• Ogólnopolskie zloty
• Imprezy firmowe
• Pikniki, festyny 
• Imprezy tematyczne 
• Zloty off-roadowe 
• Turnieje paintballowe 
• Wieczory kawalerskie 
• Kameralne imprezy 

okolicznościowe i rodzinne
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GRUPA EVENTOWA SPARTA  
Marta Krzysztofik  

97-500 Radomsko, ul. Partyzancka 10a 
tel. 500 259 370, 512 263 956 

e-mail: mail: sparta@sparta.org.pl

www.sparta.org.pl

/SpartaFirma


