Grupa Eventowa Sparta funkcjonuje na rynku imprez outdoorowych od 2008
roku. Nasza działalność jako organizatora wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych,
pikników, festynów, turniejów paintballowych, wieczorów kawalerskich na stałe wpisała się
w kalendarz imprez nie tylko w takich miastach jak Częstochowa, Bełchatów, Łódź,
Piotrków Trybunalski ale i w całej Polsce. Nasze bogate doświadczenie jak i zaplecze
techniczne pozwala nam na organizację wydarzeń na najwyższym poziomie wszędzie tam
gdzie klient oczekuje niezapomnianych wrażeń czy perfekcyjnie przygotowanego eventu.
Realizujemy najśmielsze pomysły, spełniamy najwyższe oczekiwania a to wszystko na
czas, na pewno, na 100%. Zadowolenie klientów to nasz pomysł na sukces – idea, która
konsekwentnie towarzyszy nam w każdym działaniu. Gwarantujemy, iż wrażenia
z organizowanych przez nas przedsięwzięć na długo pozostaną w Państwa pamięci!
Poniżej przedstawiamy Państwu najczęściej pojawiające się pytania dotyczące organizacji
różnorodnych eventów:
1. Jakiego rodzaju imprezy organizuje firma?
Firma zajmuje się kompleksową organizacją imprez integracyjnych. Każdorazowo
wyznaczamy do kontaktu z Państwem event managera, który zadba o ustalenie wszelkich
szczegółów imprezy. Naszym klientom proponujemy:
• organizację imprez firmowych nastawionych na integrację, opartych o trening
teambuilding pozwalający na budowanie pozytywnych relacji w zespole. Posiadamy
szeroką bazę atrakcji dostosowaną do różnych grup wiekowych (spotkania firmowe,
grillowanie połączone z atrakcjami). Wielokrotnie organizowane przez nas imprezy
firmowe były łączone ze szkoleniami,
• organizację pikników i festynów plenerowych zarówno dla osób dorosłych jak i dla
dzieci (festyny z okazji Dnia Dziecka, dni miast i gmin, dożynki, festyny dla dzieci
pracowników, pikniki firmowe),
• organizację turniejów paintballowych na specjalnie przystosowanych polach a także
we wskazanym miejscu na rozkładanym, przenośnym polu paintballowym,
• organizację wypraw terenowych samochodami 4x4 czy quadami. Posiadamy własny
tor off-road w centralnej Polsce jak również organizujemy wyprawy w okolicach
góry Bełchatów,
• organizujemy także konferencje firmowe
2. Gdzie organizujemy imprezy?
Firma Sparta organizuje imprezy w miejscu wskazanym przez Państwa, docieramy
praktycznie w każde miejsce w Polsce. Posiadamy kilka terenów eventowych, które
chcielibyśmy Państwu polecić:
• Wapienniki k/Radomska – jedno z ciekawszych miejsc eventowych w centralnej
Polsce. Na terenie znajduje się tor off-road, którego łączna długość wynosi około 6
km. Trasy są niezwykle zróżnicowane a dzięki temu, że prowadzą przez teren
pokopalniany różnice poziomu sięgają ponad 20 metrów. Duża powierzchnia
sprawia, że na terenie można organizować imprezy integracyjne dla kilku tysięcy
osób ale także imprezy kameralne, w gronie znajomych czy rodziny. Wapienniki
posiadają miejsce na ognisko i grilla wraz z namiotem, który pomieści do 100 osób.
Dodatkowym atutem tego miejsca jest jego położenie. Teren leży 8 km od
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Radomska obok drogi krajowej nr 42 łączącej Radomsko z Przedborzem.
Zapraszamy wszystkich miłośników off-roadu i mocnych wrażeń! Warszawa – 187
km, Katowice – 122 km, Częstochowa – 49 km, Piotrków Trybunalski – 47 km,
Bełchatów – 45 km.
Zarzecze k/Bełchatowa tzw. Miasto Duchów - to opuszczony zakład
przemysłowy o powierzchni około 4 ha, na którym znajduje się 5 budynków, setki
metrów okopów, las oraz przeszkody z opon. Grają u nas grupy z całego kraju
ponieważ teren stwarza nieskończone możliwości realizowania zróżnicowanych
scenariuszy gier. Teren świetnie sprawdza się nie tylko przy organizacji turniejów
dla kilkudzisięciu osób, ale także do organizacji spotkań firmowych. Położne
w odległości: Radomsko – 30 km, Piotków Tryb. -30 km, Bełchatów – 10 km, Łódź
oraz Częstochowa – 60 km.
Fort Silesia w Lubojence k/Częstochowy to teren o powierzchni 2,6 ha na
którym znajduje się stary opuszczony zakład gospodarki rolnej, okopy, las i liczne
przeszkody. Duża powierzchnia terenu sprawia, że można organizować na nim
różnorodne gry, a po zakończonej zabawie spędzić czas przy ognisku. Odległości:
Częstochowa: 10 km, Radomsko – 35 km, Bełchatów - 68 km, Piotków Tryb. -75
km, Łódź – 115 km.

3. Kompleksowa obsługa
Zapewniamy, iż jesteśmy sprawdzonym partnerem w realizacji przedsięwzięć dla naszych
klientów. Organizując imprezy zadbamy o takie elementy jak:
• transport,
• organizację atrakcji,
• ubezpieczenie,
• organizację cateringu,
• organizację noclegu,
• szkolenia,
• oprawa medialna – foto/video,
• zorganizowanie wieczorów tematycznych.
Po zrealizowanej usłudze wystawiamy Państwu fakturę VAT.
4. Jaki budżet należy posiadać, aby zorganizować imprezę?
Przymierzając się do organizacji imprezy zawsze proponujemy naszym klientom podanie
orientacyjnego budżetu, wówczas tworzymy ofertę skrojoną na podstawie tych informacji
i dostosowaną do Państwa możliwości. Nasze oferty zawsze bogate są w różnorodne
atrakcje.
5. Czy uczestnicy organizowanych przez Firmę eventów są ubezpieczeni?
Firma Sparta posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku
z czym wszyscy uczestnicy organizowanych przez nas przedsięwzięć mogą czuć się
bezpiecznie.

6. Czy instruktorzy obsługujący imprezę posiadają uprawnienia?
Firma Sparta działa tylko i wyłącznie w oparciu o profesjonalną kadrę – instruktorów
i animatorów. Przed każdymi zajęciami przeprowadzany jest instruktaż. Osoby obsługujące
ściankę wspinaczkową czy atrakcje linowe posiadają uprawnienia instruktorów linowych.
Każdy z pracowników posiada kilkuletnie doświadczenie w organizacji imprez
integracyjnych.
Zapraszamy do współpracy!
Referencje dostępne są na stronie www.sparta.org.pl
tel. 512 263 514
e-mail: sparta@sparta.org.pl

