
SZANOWNI PAŃSTWO

 Zapraszamy do udziału w jednej z najbardziej wyjątkowych i niezapomnianych przygód, których organizatorem 
jest Grupa Eventowa Sparta. Jako wieloletni organizator imprez z dumą możemy stwierdzić, iż posiadamy jedną 
z ciekawszych ofert dla dzieci i młodzieży, a program zajęć opracowywany jest w oparciu o wiek, zainteresowania oraz 
pasje uczestników.

 Współpracujemy w organizowaniu wypoczynku dla grup, wyjazdów programowych, pikników oraz festynów na 
terenie całego kraju. Dotychczas organizowaliśmy imprezy m.in. dla: Związku Harcerstwa Polskiego, wielu szkół z terenu 
całej Polski, ośrodków kultury i rekreacji oraz innych organizacji skupiających dzieci i młodzież. Nasze atrakcje cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem są długoletnie relacje z naszymi klientami.

 Nasza firma proponuje Państwu zorganizowanie dnia niezapomnianych przygód dla dzieci i młodzieży podczas 
Waszych kolonii czy też obozów. Z pewnością taka atrakcja urozmaici przygotowany przez Was program i pozwoli 
uczestnikom wypoczynku wyzwolić energię, rozwinąć swoją sprawność fizyczną. Zajęcia integracyjne dla młodych ludzi 
wypełnione naszymi atrakcjami, są gwarancją dobrej zabawy i niezapomnianych przygód. Przeżycia pozostają na długo w 
pamięci i budują silne więzi interpersonalne.

Organizacja całodziennych zajęć obejmuje następujące atrakcje:

ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ

 Przenośna ścianka wspinaczkowa jest jedną z najwyższych ścianek oferowanych w 
całej Polsce. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę przy 
zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Gwarantujemy:

• obsługę kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia,

• zajęcia instruktażowe mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz 
przekazanie podstawowych zasad wspinaczki, zakładania uprzęży wspinaczkowej itp.

• atestowany sprzęt alpinistyczny,

• ubezpieczenie NNW

TURNIEJ PAINTBALLOWY

 Jest to niezwykła atrakcja ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem młodych ludzi. 
Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę instruktorów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem 
uczestników, dzięki czemu w turniejach mogą brać udział dzieci już w wieku szkolnym.

 Turniej rozgrywa się na „boisku” zbudowanym z 12 dmuchanych przeszkód. Można 
je rozbić w zasadzie wszędzie. Pole otoczone jest siatką ochronną, dzięki której mecze 
można oglądać z bliska. W turnieju może wziąć udział od kilku do nawet kilkunastu 
kilkuosobowych drużyn. Jeden mecz trwa około pięciu minut. Zadaniem uczestników jest 
wyeliminowanie poprzez trafienie kulką wszystkich graczy przeciwnej drużyny lub zdobycie 
flagi. Rozgrywki są przeprowadzane systemem pucharowym lub grupowym w zależności od 
ilości drużyn. Przewidujemy drobne upominki dla zwycięzców. 



Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy promocyjną cenę! Koszt atrakcji, z których 
Państwa dzieci i młodzież będą mogły korzystać przez cały dzień wynosi już od 40 zł za osobę! 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Liczba uczestników może wahać się od 50 do 100 osób w wieku od 10 lat wzwyż.

2. Mogą Państwo wskazać sami miejsce przeprowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Dojedziemy do Państwa Ośrodka. 
Do ceny atrakcji doliczamy koszt transportu, w zależności od ilości km.

3. Termin zorganizowania dnia niezapomnianych przygód do uzgodnienia telefonicznie z naszym przedstawicielem. 
Naszą ofertę można modyfikować w dowolny sposób tak aby wybrali Państwo tylko te atrakcje, które Was interesują.

4.  Szczegółowe informacje pod nr tel. 44 6828015 lub e-mail: kamila.ryter@sparta.org.pl

STRZELNICĘ PAINTBALLOWĄ

 To doskonały dodatek jak również alternatywa dla turniejów paintballowych. 
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.

ATRAKCJE LINOWE

 Zabawy linowe z użyciem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego to doskonały 
sposób  uatrakcyjnienia imprezy. Zajęcia na linach prowadzone są pod troskliwą opieką 
instruktorów, którzy dbają o to, by każdy uczestnik czuł nie tylko dreszczyk emocji, ale 
także miał zapewnione bezpieczeństwo. Uczestnicy używają "uprzęży" i kasków.

STRZELNICĘ ŁUCZNICZĄ 

 Jedną z atrakcji są również sportowe łuki bloczkowe z profesjonalną strzelnicą. 
Łucznictwo wzbudza coraz większe zainteresowanie i jest znakomitym rodzajem 
aktywności dla każdego bez względu na wieki możliwości fizyczne. Nasz instruktor 
zapozna uczestników z prawidłową techniką łuczniczą i będzie czuwać nad prawidłowym 
przebiegiem korzystania ze strzelnicy podczas całej imprezy.

ZORBING

 Zabawa polegająca na staczaniu się ze zbocza w plastykowej, nadmuchiwanej 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 i jest ona całkowicie bezpieczna dzięki systemowi specjalnych zabezpieczeń.

ZADANIA Z UŻYCIEM CHUSTY ANIMACYJNEJ

 Jest kolorowym i lekkim spadochronem pozwalającym organizować wiele zabaw 
integrujących grupę. Przy pomocy chusty budujemy współdziałanie, spostrzegawczość jak 
i refleks uczestników. Zabawa gwarantuje dużo pełnego ruchu jak i dobrej zabawy.

TRAMPOLINĘ 

 Nasza trampolina o średnicy 4,5 metra 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. 


