
WAPIENNIKI to uroczy teren położony  
8 km od Radomska, na którym znajduje się  

kilka miejsc przeznaczonych do organizacji  
eventów: wiaty, namioty plenerowe,  

miejsca ogniskowe.
WAPIENNIKI to stara kopalnia wapnia zamknięta  

w latach 60-tych, która po rekultywacji stała się  
niezwykłym miejscem. Na szczególną uwagę zasługuje  

zróżnicowanie 8-hektarowego terenu i panujący tam  
klimat. Na terenie znajduje się tor offroad,  

pola paintballowe, strzelnica sportowa oraz park linowy.

Miejsce organizacji WieczoróW KaWalersKich i panieńsKich
Teren eventowy Wapienniki

www.sparta.org.pl



Co możemy zorganizować?

PAINTBALL TOR OFFROADPARK LINOWY

Proponujemy Państwu dwa zestawy do 
wyboru: zestaw 300 kul/os. oraz zestaw 
500 kul/os.
Na grę paintballową należy przeznaczyć 
do 2 h czasu. Na początku przedstawia-
my zasady bezpieczeństwa oraz zasady 
gry. Wydajemy kompletny sprzęt (mun-
dur, maskę, marker, kulki). Proponujemy 
różne scenariusze.

Na terenie znajduje się największy w cen-
tralnej Polsce tor offroad, którego łączna 
długość wynosi około 6 km. Trasy są nie-
zwykle zróżnicowane, a dzięki temu, że 
prowadzą przez teren pokopalniany róż-
nice poziomu sięgają ponad 20 metrów. 
Jazda terenowym autem bądź quadem 
dostarcza wielu niezapomnianych pozy-
tywnych emocji.

Dziewięć urozmaiconych odcinków po-
trafi z każdego uczestnika wydobyć, nie-
znane dotąd, alpinistyczne umiejętności. 
Na końcu ścieżki czeka oczywiście zjazd 
tyrolski. Sam fakt przejścia wszystkich 
odcinków świadczy o dobrej kondycji fi-
zycznej uczestnika. Wszystko pod opieką 
wykwalifikowanych instruktorów i na naj-
wyższej jakości sprzęcie.

www.sparta.org.pl



Co możemy zorganizować?

STRZELNICA  
SPORTOWA

PARK   
ROZRYWKI

ŚCIANKA  
WSPINACZKOWA

PORWANIE   
PANA Młodego

Do zaoferowania mamy pakiet składają-
cy się z 3 rodzajów broni. Każdy uczest-
nik oddaje 30 strzałów (po 10 z każdej). 
Przed strzelaniem prowadzony jest in-
struktaż. Rodzaje broni: pistolet (np. 
Glock kal. 9 mm), karabin (np. AK 47 kal. 
7,62 mm), karabinek sportowy (np. TOZ-
14 kaliber 5,6 mm). Zajęcia prowadzone 
są przez licencjonowanego instruktora.

W Parku Rozrywki czekają na Państwa 
dwie atrakcje: strzelnica łucznicza i zawo-
dy sumo.
Łucznictwo jest znakomitym rodzajem 
aktywności dla każdego, bez względu na
wiek i możliwości fizyczne.
Zawody sumo w dmuchanych kombine-
zonach to gra pełna śmiechu i pozytyw-
nych emocji.

Doskonała dyscyplina na sprawdzenie 
swojej siły i zręczności.

Ekipa organizująca wieczór wcieli się w od-
dział wojskowy, którego zadaniem będzie 
porwanie Pana Młodego przy pomocy za-
bytkowego samochodu wojskowego.

www.sparta.org.pl



Paintball 
zestaw 300 kul/os.  
- 70 zł/os. 
zestaw 500 kul/os.  
- 85 zł/os.

Park Linowy 
30 zł/os.

Tor off-road 
quad - 1h - 200 zł 
auto 4x4 1h - 280 zł

Strzelnica sportowa  
pakiet „30” - 95 zł/os.

Park rozrywki 
strzelnica łucznicza  
i zawody sumo 
400 zł/grupa

Ścianka wspinaczkowa 
20 zł/os.

Porwanie Pana Młodego  
(dla okolic Radomska) 
500 zł/grupa

Noclegi 
Domek holenderski  
350 zł/grupa/doba
Domek murowany  
(do 15 miejsc)  
400 zł/grupa/doba 
Powyżej 10 osób  
każda dostawka 10 zł
Namiot  
300 zł/grupa/doba

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Przed imprezą pobieramy kaucję w wysokości 

200 zł na wypadek wszelkich uszkodzeń mienia 
oraz pozostawienia nadmiernego bałaganu. 
Rozliczamy się za imprezę po przybyciu na 
teren. 

2. Dobra trwa u nas do godziny 10:00 dnia  
następnego. Zostawiamy klucz w drzwiach 
i opuszczamy teren. Kaucję zwracamy prze-
lewem w tygodniu po wieczorze kawalerskim 
jeśli nie doszło do żadnych uszkodzeń.

3. Przebywając na terenie, w razie potrzeby  
proszę kontaktować się z koordynatorem 
obecnym na miejscu, w ostateczności  
telefonicznie pod numerem 512 263 956.

4. Rezerwacja terminu jest potwierdzona  
poprzez wpłacenie zadatku na konto firmowe:  
22 8980 0009 2027 0099 1630 0001. 
W tytule przelewu należy wpisać:  
„kaucja” i datę wieczoru kawalerskiego.

5. Podczas korzystania z atrakcji obowiązuje 
bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
Osoby nietrzeźwe  
nie będą  
dopuszczone 
do skorzystania  
z atrakcji  
bez możliwości  
zwrotu  
płatności.

WAPIENNIkI Sp. z o.o. 
97-512 kodrąb, Smotryszów 17 

tel. 512 263 956 
e-mail: sparta@sparta.org.pl

www.sparta.org.pl

NoCLegI CENNIK 
(dla grup min. 8 osób)

2 DOMkI HOLENDERSkIE
• 10 miejsc noclegowych
• lodówka
• naczynia (talerze,  

szklanki, sztućce)
• czajnik elektryczny
• łazienka z prysznicem
• weranda z grillem oraz 

widełkami na ognisko
• miejsce ogniskowe  

z zapewnionym drew-
nem na kilka godzin 
ogniska

NAMIOT 
• 15 miejsc noclegowych
• lodówka
• naczynia (talerze, 

szklanki, sztućce)
• czajnik elektryczny
• toaleta wraz z pryszni-

cem
• zaplecze kuchenne
• grill 
• miejsce ogniskowe 

z zapewnionym drew-
nem na kilka godzin 
ogniska

DOMEk MUROWANY
• 5 łóżek piętrowych  

(10 miejsc)
• lodówka
• naczynia (talerze,  

szklanki, sztućce)
• czajnik elektryczny
• łazienka z prysznicem  

(podgrzewana woda),
• weranda z grillem oraz 

widełkami na ognisko
• miejsce ogniskowe  

z zapewnionym drew-
nem na kilka godzin 
ogniska

Co warto zabrać? • śpiwory (zapewniamy koce) • węgiel drzewny


