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Miasto Duchów 
w miejscowości Zarzecze to 3 hektarowe pole paintballowe 
z opuszczonymi budynkami, setkami metrów okopów 
i terenem leśnym. Niesamowity klimat do symulacji pola 
walki.

Pole Paintballowe szczerców 
a dokładniej pole w Kolonii Szczercowskiej to mocno 
urozmaicone 1.5 ha terenu na którym znajdziemy  
wraki autokarów, wysokie ambony, bazy, mostki 
i niezliczoną ilość przeszkód z drewna i opon.

waPienniki 
w okolicach Radomska to dwa pola paintballowe 
z bunkrami, ambonami, okopami i wrakami aut.  
Mniejszy teren przeznaczony na pola paintballowe pozwala  
na dynamiczne rozgrywki i grę pod ciągłym ostrzałem.
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LOKALIZACjA

Na jedNodNiowe wieczory kawalerskie  
propoNujeMy jedeN z Naszych tRZEch tERENóW.



1. Chcąc zorganizować z nami niepowta-
rzalny wieczór kawalerski – jedyne co 
musicie zrobić to wybrać pakiet, który 
najbardziej pasuje do waszej grupy. 

2. pakiety realizujemy dla grup mini-
mum 8-osobowych. przy mniejszej 
ilości osób cena pakietu wzrasta.

3. Istnieje możliwość stworzenia pa-
kietu specjalnego. Musi on zawierać 
3 atrakcje oraz minimalną liczbę 8 
uczestników, a cena ustalana jest in-
dywidualnie.

4. przy grupach 15-osobowych - 
 PAN MŁODY KORZYSTA 
 Z PAKIEtU GRAtIS!

Pakiety tu przedstawione opierają się o grę paintballową. jednodniowe wieczory kawalerskie 
to propozycja dla grup które mają mniej czasu na świętowanie z przyszłym Panem Młodym 
i nie mogą pozwolić sobie na nocleg u nas. Te pakiety są stworzone również z myślą o Panach, 
którzy resztę wieczoru pragną spędzić w rytmie clubowej muzyki.

inForMacJe orGanizacYJne

Zaufaj nam! Zorganizowaliśmy ponad 4000 wieczorów kawalerskich.

5. Przed imprezą pobieramy zadatek w wysokości 300 zł. Rozlicza-
my się za imprezę po przybyciu na teren. Wpłata zadatku jest 
ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu. zadatek nale-
ży wpłacić na nasze konto firmowe:

 Grupa Eventowa Sparta Marta Więcek
 numer konta: 20 1090 2590 0000 0001 3395 6346. 
 W tytule przelewu należy wpisać: „zadatek”, datę wieczoru ka-

walerskiego oraz nazwisko organizatora.
6. Na terenie warto pojawić się do pół godziny przed zaplanowany-

mi atrakcjami, aby przygotowanie do nich przebiegło sprawnie.
7. Podczas korzystania z atrakcji obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą dopuszczone 
do skorzystania z atrakcji bez możliwości zwrotu płatności.
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PAKIETY – jEDNODNIOWE WIECZORY KAWALERSKIE



Pakiet

Mini 
Pakiet

MiDi 1 
Pakiet

MiDi 2 

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ
wieczorY kawalerskie z nocleGieM 

Pakiet

MaXi 
Tylko WAPIENNIkI Tylko WAPIENNIkI

140,00 zł/os. 180,00 zł/os. 180,00 zł/os.

210,00 zł/os.

• Zestaw 500 kul  
na osobę

• Mundur
• Maska
• opieka instruktorska 
• wiata grillowa albo 

namiot dostępne przez 
2 godziny po grze 

• Miejsce ogniskowe 
i grill pod wiatą albo 
namiotem 

• upominek dla pana 
Młodego 

• ubezpieczenie NNw 
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Paintball

ŁUcZNIctWO

zawoDY 
suMo

Łucznictwo jest znakomitym rodzajem aktywności dla każdego, 
bez względu na wiek i możliwości fizyczne.

zawody sumo  
w dmuchanych  

kombinezonach  
to gra pełna śmiechu  

i pozytywnych emocji.

Na grę paintballową należy przeznaczyć do 3 godzin czasu. Na 
początku przedstawiamy zasady bezpieczeństwa oraz zasady 
gry. Wydajemy kompletny sprzęt (mundur, maskę, marker, kul-
ki). Proponujemy różne scenariusze.

• cena zawiera: mundur, maskę, marker, kule, ubezpieczenie 
NNW oraz obsługę instruktorów

• gramy w każdą pogodę
• polecamy wziąć buty na zmianę do gry
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ATRAKCjE



ATRAKCjE

ŚcIANKA  
wsPinaczkowa

doskonała dyscyplina na sprawdzenie 
swojej siły i zręczności oraz przygotowa-
nia się do przejścia parku linowego.

Park linowY

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.
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WAPIENNIKI Sp. z o.o. 
97-512 Kodrąb, Smotryszów 17 

tel. 512 263 956 
paintball@sparta.org.pl
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