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wYcieczki szkolne



Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą organizacji zajęć 
dla klas szkolnych „DZIEŃ SZKOLNY INNY NIŻ WSZYSTKIE”.  

Programy naszych wycieczek tworzą osoby, które zorganizowały 
tysiące spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych. Wiemy, 
na co warto zwrócić uwagę, aby jak najlepiej spędzić czas na 

wycieczce szkolnej. Łączą elementy efektywnej integracji 
z wypoczynkiem i wspaniałą zabawą. Wycieczka szkolna to 

doskonała okazja do poprawienia relacji pomiędzy uczniami.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, kompleksowy 
program zapewniający ubezpieczenie, przejazd, atrakcje oraz 

wyżywienie. Ponadto posiadamy własny teren eventowy 
Wapienniki oraz gospodarstwo agroturystyczne, które 

zapewniają swobodę oraz komfort dla nauczycieli i uczniów. 

Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo podczas organizacji 
wycieczki szkolnej. Dlatego do bezpieczeństwa organizowanych 

przez nas atrakcji przykładamy największą wagę. Posiadamy 
wykwalifikowanych instruktorów oraz atestowany sprzęt.
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WAPIENNIKI 
to uroczy teren położony 10 km od 

Radomska, na którym znajduje się kilka 
miejsc przeznaczonych do organizacji 

eventów: wiaty, namioty plenerowe, 
miejsca ogniskowe oraz przede 

wszystkim sala bankietowa. 

KOLONIA SZCZERCOWSKA 
znajduje się w centralnej Polsce, 

w bliskiej odległości od Bełchatowa 
oraz Wielunia. Duża powierzchnia 

terenu sprawia, że można organizować 
na nim różnorodne gry terenowe 

oraz paintballowe, a po zakończonej 
zabawie spędzić czas przy ognisku.

1. Chcąc zorganizować bezpieczną jednodniową wycieczkę szkolną – jedyne  
co wystarczy zrobić to wybrać interesujący Państwa pakiet atrakcji  
– My zajmiemy się resztą z dbałością o każdy detal!

2. Kompleksowa organizacja zawierająca: przejazd grupy, atrakcje,  
ognisko z poczęstunkiem oraz ubezpieczenie.

3. Wycieczki szkolne organizujemy dla grup od 25 osób. Jeśli Państwa grupa 
jest mniejsza zachęcamy do dołączenia kolejnej grupy na podobnym 
poziomie wiekowym. Korzystając z naszego zaplecza jesteśmy w stanie 
zorganizować wycieczkę szkolną, aż dla 150-osobowych grup.

4. Czas trwania – Wycieczkę szkolną zaczynamy od przyjazdu po grupę 
o godzinie 8:30, a kończymy wyjazdem z naszego terenu po godzinie 13:00.

5. Bezpieczeństwo – Zapewniamy ubezpieczenie NNW dla każdej 
z odwiedzających nas grup.

GDZIE oRGanizuJeMY 
wYcieczki szkolne?

inFoRMacJe oRGanizacYJneS ZKOLNYCH

PONAD 500 

WYCIECZEK
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ANIZOWALIŚMY



GRA TERENOWA „ZGRANI”
Zasady gry
Podczas gry zadaniem uczestników będzie pokona-
nie 7 zadań integracyjnych. Dotarcie do wszystkich 
aktywności umożliwi tylko współpraca graczy w gru-
pie, ponieważ to ona będzie oceniana przez instrukto-
rów, którzy będą udzielać wskazówek gdzie znajduje 
się kolejny punkt kontrolny. Każda z przygotowanych 
atrakcji będzie oceniana w  skali od 1 do 5, co pozwo-
li nam wyłonić najlepiej ZGRANY team. Dla wygranej 
drużyny przygotowana będzie nagroda specjalna! 
Grupa otrzyma na starcie gry komplet materia-
łów, umożliwiający pokonanie trasy gry:
• Kompas 
• Materiały identyfikujące patrol
• Mapę terenu
Informacje organizacyjne:
CZAS TRWANIA: około 3  godzin
CELEM GRY jest zebranie przez uczestników jak naj-
większej liczby punktów, co pozwoli instruktorkom 
wyłonić najbardziej ZGRANY zespół. 
Punkty będzie można zdobyć za zaliczanie 
poszczególnych etapów gry, które zostały przedsta-
wione poniżej.
W atrakcjach m. in.:
• Wall ball
• Holender
• Balansujący labirynt 
• Przejście toru w alko-goglach
• Węzeł gordyjski 
• Zabawa sprawnościowa trzymajmy się RAZEM
• Piłka w ruch

Połączenie zagadek 
logicznych z aktywnością 
fizyczną na świeżym 
powietrzu jest  
ciekawym rozwiązaniem  
team-building’owym dla 
uczniów. Gry nie wymagają 
od zawodników wysokiej 
sprawności fizycznej, 
niemniej jednak aktywizują 
ich do ruchu, wysiłku 
umysłowego, a przede 
wszystkim do współpracy. 
Gry stają się treningiem 
uważnego słuchania 
pozostałych uczestników 
zabawy oraz uczą na 
własnej skórze, że tylko 
grupowe działania mogą 
doprowadzić do sukcesu. 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO 
ZAINTERESOWANI 
SZCZEGÓŁOWYM OPISEM 
PROPONOWANYCH 
GIER ZAPRASZAMY DO 
KONTAKTU MAILOWEGO.

GRY
TERENOWE
już od 75,00 zł/os



GRA TERENOWA  
„W POSZUKIWANIU SKARBU”

Zasady gry
Uczestnicy zostaną podzieleni na 
mniejsze grupy kilkuosobowe, 
których  zadaniem będzie współ-
zawodnictwo i współpraca z inny-
mi zespołami. Scenariusz zakłada 
pokonanie przez grupę trasy skła-
dającej się z minimum 7 punktów, 
w których będą czekały liczne przy-
gody i zadania zarówno fizyczne 
jak i umysłowe. 
Grupa otrzyma na starcie gry 
komplet materiałów zawiera-
jący:
• kartę patrolu,
• mapę,
• identyfikatory patrolu,
• znaki patrolowe.
Nad prawidłowym przebiegiem 
gry będą czuwać wykwalifikowani 
instruktorzy  
Informacje organizacyjne:
CZAS TRWANIA: około 3  godzin
CELEM GRY jest odnalezienie ukry-
tej skrzyni ze skarbem (skrzynia ze 
słodyczami dla wszystkich uczest-
ników). Miejsce kryjówki ujawnia 
instruktor  grupie, która zdobędzie 
największą liczbę punktów które 
będzie można zdobyć podczas 
trwania całej gry. 
Punkty będzie można zdobyć za 
zaliczanie poszczególnych etapów 
gry, które zostały przedstawione 
poniżej.
W atrakcjach m. in.:
• Strzelnica łucznicza
• Zawody sumo w piankowych 

strojach
• Biegi w workach 
• Wyścigi w potrójnych spodniach 
• Balansujący labirynt
• Gigantyczna jenga 
• Mega Twister

P A K I E T Y  
A T R A K C J I



WESTERNOWY DZIEŃ PRZYGÓD
Proponujemy organizację Westernowe-
go Dnia Przygód opartego o różnorodne 
formy aktywizujące dzieci, które wezmą 
w nim udział. Tematem przewodnim im-
prezy będzie „Dziki zachód”. Strzelanie 
do puszek, budowanie indiańskiego tipi, 
płukanie złota, tworzenie lasso to tyl-
ko niektóre z proponowanych przez nas 
atrakcji. W klimat imprezy wprowadzi Was 
Pocahontas, która przybędzie z pomocni-
kami. Poprowadzą szereg westernowych 
zabaw i pokażą Wam, jak wygląda życie 
na Dzikim Zachodzie. Program zapewnia 
świetną zabawę dla dzieci w każdym wie-
ku i trwa ok 3 godzin.
W PROGRAMIE WESTERNOWEGO DNIA 
PRZYGÓD:
• Strzelanie do puszek
• Turniej lasso
• Budowanie tipi
• Rzut podkową
• Przeciąganie liny
• Quiz westernowy
• Rzut kapeluszem
• Spacer po ranczu
• Najsilniejszy kowboj
• Dojenie sztucznej krowy

SMERFNA PRZYGODA
Proponujemy organizację integracji, której 
tematem przewodnim będą Smerfy i ich 
przygody. Kto nie zna bajki o niebieskich, 
sympatycznych stworkach i ich wiosce? 
Starsi pamiętają kultową dobranockę, a naj-
młodsi niedawno zachwycali się filmem 3D, 
opowiadającym o przygodach Smerfów. Za-
bawa przebiegnie pod znakiem „Smerfnej 
Wioski”, a całość zostanie poprowadzona 
przez Smerfetkę! Każdy mały uczestnik bę-
dzie miał szansę wyruszyć w pełną przygód 
wyprawę do Wielkiej Smerfowej Wioski.
Smerfna przygoda to jeden z elementów 
zabawy, który jest przepełniony wieloma 
konkursami z nagrodami. Każdy z uczest-
ników będzie mógł wcielić się w rolę małe-
go Smerfa i pomóc nam ochronić wioskę 
przed Gargamelem!
W PROGRAMIE SMERFNEJ PRZYGODY:
• Poznajmy się!
• Test wiedzy o smerfach
• Raz dwa trzy – gargamel patrzy!
• Gargamel kontra smerfy
• Smerfna olimpiada
• Taniec smerfa 
• Gigantyczna piniata 
• Galeria smerfa
• Niebieski malarz
• Smerfna Wioska 

JEŚLI SĄ PAŃSTWO 
ZAINTERESOWANI 
SZCZEGÓŁOWYM 

OPISEM PROPONO-
WANYCH PIKNIKÓW 

ZAPRASZAMY  
DO KONTAKTU  

MAILOWEGO.

PIKNIKI 
inteGRacYJne
już od 75,00 zł/os



PAINTBALL to niezwykle emocjo-
nująca gra zespołowa. Ważną rolę 
w tej dziedzinie odgrywa współpra-
ca oraz komunikacja uczestników 
w zespole, a także przygotowanie 
odpowiedniej strategii działania. 
Natomiast w momencie, gdy na 
polu walki zawodzi wcześniej usta-
lony plan nieodzowna staje się im-
prowizacja, umiejętność podejmo-
wania błyskawicznych decyzji oraz 
ryzyka. Taka forma aktywności po-
zwoli uczniom podwyższyć efek-
tywność ich pracy zespołowej.
JAK WYGLĄDA TAKA GRA?
Każdy z uczestników na miejscu im-
prezy otrzymuje militarny ubiór. 
Przed rozpoczęciem rozgrywki nasi 
instruktorzy zapoznają uczestników 
zajęć z obowiązującym regulami-
nem, prawidłową obsługą sprzętu 
oraz z zasadami gry. Po dokładnym 
zapoznaniu się z zasadami panują-
cymi na polu paintballowym grupy 
otrzymują maski ochronne na twarz 
oraz markery. Następnie uczniowie 
podzieleni zostają na drużyny. 
W celu zapewnienia całkowitego 
bezpieczeństwa nad prawidłowym 
przebiegiem gry czuwa wykwalifi-
kowany instruktor.

Imprezy Mikołajkowe w naszym wykonaniu to hit! 
Spotkania gwiazdkowe dla dzieci nie muszą 
opierać się tylko na wręczaniu prezentów. Pod-
czas oczekiwania na wizytę Mikołaja, uczestnicy 
spędzą czas na świetnej zabawie. Nasi animato-
rzy wprowadzą dzieci w świąteczny nastrój, za-
chęcą do wspólnej zabawy, pląsów przy muzyce, 
udziału w licznych konkursach oraz w warszta-
tach plastycznych. Zapewniamy profesjonalną 
aranżację i nagłośnienie. Jako organizatorzy 
licznych eventów o tematyce świątecznej z przy-
jemnością zadbamy o dobre pomysły i świetną 
zabawę.
ZAPEWNIAMY:
• autorskie scenariusze imprez,
• dojeżdżamy do każdej szkoły,
• profesjonalnego konferansjera, który popro-

wadzi całą imprezę oraz zajmie gości licznymi 
konkursami,

• kreatywne warsztaty świąteczne prowadzone 
przez wykwalifikowane Śnieżynki i Elfy,

• konkurencje sportowo-rekreacyjne,
• urządzenia rozrywkowe (dmuchańce),
• wizytę Świętego Mikołaja biorącego czynny 

udział w rozdawaniu prezentów,
• świąteczną scenografie,
Każde spotkanie świąteczne jest dostosowane 
do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego za-
praszamy do kontaktu w celu otrzymania odręb-
nej oferty!

iMPRezY 
MIKOŁAJKOWE

PAINTBALL
już od 70,00 zł/os

P A K I E T Y  
A T R A K C J I



Świat 
DMUCHANYCH 
ATRAKCJI
Nie ulega wątpliwości, że dmuchańce stanowią 
wyjątkową atrakcję na większości imprez ple-
nerowych i piknikach. Zapewniają one małym 
poszukiwaczom przygód niezapomnianą zaba-
wę na świeżym powietrzu.  Oferujemy Państwu 
wyjątkowe urządzenia rekreacyjne takie jak: 
zamki do skakania, zjeżdżalnie, baseny z piłecz-
kami oraz dmuchane tory przeszkód dla dzieci 
i dorosłych. 

GRUPA EVENTOWA SPARTA  
97-512 Kodrąb, Smotryszów 17

+ 48 512 263 514
sparta@sparta.org.pl

www.sparta.org.pl

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


