strefa
integracji
• eventy • festyny i pikniki
• team-building • animacje
• spotkania świąteczne

Dlaczego my?
•

Nasza oferta obejmuje kompleksową
organizację imprez.
Z nami nie musicie się martwić o atrakcje,
transport, catering czy zakwaterowanie.
Zadbanie o każdy szczegół, to nasz obowiązek.

•

Jesteśmy w stanie zorganizować event
praktycznie w każdym miejscu w kraju.

•

Każdorazowo nasze oferty dostosowujemy
do miejsca wskazanego przez klienta.

JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI!
W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt:

(+48) 512 263 514
sparta@sparta.org.pl
www.sparta.org.pl

2

www.sparta.org.pl

o NAS
Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu Grupa Eventowa Sparta organizuje
imprezy na najwyższym poziomie, dbając
przy tym o każdy detal. Jesteśmy wieloletnim organizatorem prestiżowych eventów, posiadającym bogatą ofertę imprez
plenerowych, integracyjnych, spotkań tematycznych organizowanych w hotelach
oraz animacji dla dzieci.
Zorganizowaliśmy już tysiące imprez dla
naszych klientów na terenie całego kraju.
Współpracowaliśmy z przedstawicielami
różnych branży, jak i również z instytucjami publicznymi, ośrodkami kultury,
rekreacji i biznesu oraz prywatnymi firmami, którym urozmaicamy spotkania
integracyjne. Realizacje eventów to nie
tylko nasza praca, ale również przyjemność i satysfakcja. Wybierając naszą firmę, nie będziecie musieli się martwić o
kwestie organizacyjne i przebieg wydarzenia, zadbamy o każdy szczegół, a Wy
skupicie się na istocie spotkania.
Naszym klientom gwarantujemy kompleksowe przeprowadzenie imprezy, obsługę wykwalifikowanej kadry, zajęcia instruktażowe mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom oraz atestowany sprzęt.
Zapraszamy do współpracy!

DLACZEGO
SPARTA?
• Posiadamy
ubezpieczenie OC na
kwotę 200 000,00 zł.
• Zapewniamy
ubezpieczenie NNW
każdego eventu.
• Posiadamy własną flotę
dmuchańców i urządzeń
rekreacyjnych.
• Posiadamy własny
teren eventowy.
• Kilkunastoletnie
doświadczenie w branży
eventowej pozwoliło
nam zrealizować tysiące
imprez.
• Dowodem naszych
działań są referencje
naszych klientów,
które możecie zobaczyć
na naszej stronie
internetowej.
• Nasz zespół to młodzi
i kreatywni instruktorzy.

www.sparta.org.pl
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OBSZARY
DZIAŁAŃ
EVENTY PLENEROWE
Team-building, gry scenariuszowe,
festyny i pikniki.

INTEGRACJE W HOTELACH
Dedykowane gry scenariuszowe,
wieczory tematyczne.

DLA DZIECI
Animacje, urodziny,
dmuchane atrakcje.

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Imprezy mikołajkowe, wigilie firmowe.
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EVENTY
PLENERowe
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Proponujemy Wam
kompleksową organizację imprez na świeżym
powietrzu. Dbając
o każdy detal i wykorzystując nasze doświadczenie, tworzymy niepowtarzalną atmosferę,
zapewniając komfort
i spokój organizatorom,
a gościom niezapomniane wrażenia.
Nie boimy się
przekraczania granic,
o czym świadczą
scenariusze naszych
projektów.
Organizujemy
spotkania dla klientów
wewnętrznych,
jak i ich zagranicznych
kontrahentów.
W przedstawionej
ofercie każdy znajdzie
coś dla siebie.
Integracja
pełna adrenaliny,
scenariuszowa gra
terenowa czy może
pełen chillout
na pikniku?
Wybierzcie sami!

www.sparta.org.pl
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TEAM-BUILDING
Na Wasze życzenie jesteśmy w stanie
zorganizować specjalnie dopasowane
zajęcia integracyjne w zakresie team
-buildingu, które pozwolą na polepszenie relacji pomiędzy członkami
danego zespołu. Nasze warianty i zajęcia tematyczne będą skoncentrowane na budowaniu więzi i zaufania.
Podczas organizacji tego typu atrak-
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cji na pierwszym miejscu stawiamy
współpracę całego zespołu. Wszystkie
atrakcje, które Wam proponujemy,
wymagają zaangażowania wszystkich uczestników. Sprawdźcie czy uda
Wam się wyjść z mobilnego escape
roomu, ułożyć gigantyczną Jengę,
czy przeprowadzić zespół przez pole
minowe.

www.sparta.org.pl

Atrakcje teambuildingowe

ESCAPE ROOM

LOTNIK

GIGANTYCZNA JENGA

WIELOOSOBOWE NARTY

POTRÓJNE SPODNIE

SZCZUDŁA

PAJĘCZYNA

MEGA TWISTER

WYŚCIGI NA SKRZYNKACH

BIEGI W WORKACH

KOŁO FORTUNY

PRZECIĄGANIE LINY

POLE MINOWE

BALONOWA SIATKÓWKA

ALKOGOGLE

ZBIOROWA SKAKANKA

LABIRYNT

WIEŻA

www.sparta.org.pl
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GRY MIEJSKIE
Gra miejska to doskonała okazja, by poznać najpiękniejsze zakątki i nieznane okolice wielu miast,
bowiem wszystkie atrakcje odbywać się będą w ich
najbliższej lokalizacji. Zadaniem uczestników będzie odwiedzenie najważniejszych miejsc oraz wykonanie zadań, które na długo zapadną w ich pamięci. Podczas integracji liczyć się będzie zarówno
praca w grupie, jak i współzawodnictwo co sprawi,
że uczestnicy poznają się jeszcze lepiej. Jeśli kiedyś
zastanawiałeś się, czy Twój zespół potrafi skutecznie współpracować, to dzięki tej grze stworzysz
zgrany team. Wszystko to dzięki atrakcjom, które
rozwiną umiejętności interpersonalne, poprawią
komunikację i zintegrują całą ekipę.

PRZYKŁADOWY
SCENARIUSZ
DLA GRY
W OLSZTYNIE
k/ CZĘSTOCHOWY:
• zabytkowy Spichlerz
z XVIII w. wraz
z galerią rzeźb
balansujących,
• warownia
olsztyńska – ruiny
średniowiecznej
twierdzy, które
następnie
rozbudowano
z inicjatywy
Kazimierza
Wielkiego,
• ścieżka geologiczna
Kamieniołom
Kielniki.

Wśród atrakcji,
z jakich skorzystają uczestnicy
proponujemy:
• strzelnicę
łuczniczą,
• mobilny escape
room,
• warsztaty z
udziałem psich
zaprzęgów,
• wiele innych.
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GRY SCENARIUSZOWE
Jedną z bardziej zaawansowanych form integracji są gry scenariuszowe.
Proponujemy Wam różne warianty, w których
sprawdzicie swoje umiejętności pracy w grupie
oraz będziecie mogli
przezwyciężyć swoje słabości. Każdy ze scenariuszy zawiera elementy
team-buildingu,
gdzie
potrzeba zaangażowania
całego zespołu, by osiągnąć cel.
Wybierając tę opcję integracji możecie:
Udać się w podróż
w celu poszukiwania
Złotego Runa, gdzie
Waszym zadaniem jest
zebranie odpowiedniej
ilości dukatów, aby móc
wykupić
wskazówkę
i odnaleźć poszukiwany
skarb. Dukaty możecie
zdobyć tylko poprzez
poprawne wykonanie
przygotowanych
dla
Was zadań.

Znaleźć się w zamkniętej Szkole Kadetów,
gdzie czekać na Was będzie kilka etapów z elementami surwiwalowymi. Wojskowa aranżacja
pozwoli
uczestnikom
przenieść się do militarnego świata.

Poczuć się jak uczestnicy popularnego programu
telewizyjnego
i wziąć udział w „Sparta
Express”. Grupy będą
musiały sprostać zadaniom fizycznym, jak i intelektualnym. Kto z Was
stoczy walkę o amulet?

Wybierając opcję gry terenowej, otrzymujecie komplet materiałów potrzebnych do przejścia wyznaczonej terasy. Są to mapy, kompasy, krótkofalówki,
karty grup oraz instrukcje.

www.sparta.org.pl
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FESTYNY I PIKNIKI
Specjalnie
dla Was możemy
zorganizować
różne formy
pikników:
• pikniki wyjazdowe,
• pikniki i festyny
w siedzibie firmy,
• festyny dla dzieci
pracowników,
• imprezy
tematyczne.
Festyny plenerowe to oczywiście doskonały
sposób na integrację, ale również na odpoczynek na łonie natury. Wzmacniają poczucie przynależności pracowników do firmy
oraz rozwijają pozytywne relacje z klientami
i kontrahentami. Podczas zabaw na świeżym powietrzu będziecie mogli spędzić czas
z rodziną i przyjaciółmi, jednocześnie korzystając z atrakcji, jakie dla Was zapewnimy.
Czy może być lepszy pomysł na usprawnienie komunikacji pomiędzy firmowym
zespołemi nawiązanie wzajemnych relacji
na nieco mniej oficjalnym gruncie? Możecie skorzystać z naszych propozycji pikniku:
Sportowego, EKO, Country bądź przenieść
się do Smerfnej Wioski. Konferansjer zadba
o ciekawe przeprowadzenie programu,
a nasi animatorzy zapewnią dobrą zabawę
tym najmłodszym uczestnikom.
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OCTOBERFEST BY SPARTA
Octoberfest, jako najbardziej znane na świecie Święto Piwa obchodzone jest najhuczniej w Bawarii. Przygotowaliśmy dla Was niezapomniane piwne atrakcje,
pełne rywalizacji, dobrej muzyki i ciekawych, budzących emocje konkursów. Kolorowe flagi, czapeczki,
jodłowanie, wspaniałe bawarskie barmanki i dużo
zabawy to główne elementy tego święta. W czasie
eventu naszych Gości uraczymy wieloma gatunkami
piwa. Nie zabraknie prawdziwych piwnych przekąsek
– pajdy ze smalcem, słonych precli i przede wszystkim
piwa.
Bawarskie Octoberfest to idealna okazja, by poszerzyć
swoją wiedzę na temat złotego napoju. Proponujemy
Wam zorganizowanie pokazu piwowarstwa oraz sesje
degustacyjne, warsztaty i całą masę piwnych pytań,
anegdot i dyskusji. Uczestnicy pokazu poznają najciekawsze piwne smaki, pikantne fakty z życia branży
piwowarskiej oraz tajniki kiperskiej sztuki. Dobra zabawa jest tu okraszona piwną kulturą na najwyższym
poziomie.
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Podczas
organizacji
Bawarskiego
Święta
zorganizujemy
dla Was liczne
konkurencje:
• bitwa na chmiel,
• dźwiganie
bawarskiej baby,
• slalom z kuflami,
• quiz o markach
piwnych,
• kurs jodłowania,
• degustacja piwa,
• wiele innych.
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PIKNIK EKOLOGICZNY
Ekologia od pewnego czasu stała się jednym z ważniejszych tematów na świecie. Wychodzimy
temu naprzeciw i proponujemy
Wam organizację tego typu wydarzenia. Jest ono przeznaczone
dla uczestników w każdym wieku. Dzieci nauczą się jak dbać o
naszą planetę, a dorosłym przypomnimy jakie to ważne. Podczas organizacji Pikniku Ekologicznego posadzimy razem kilka
drzewek oraz przygotujemy dla
Was liczne stanowiska manualne oraz ciekawy program edukacyjny związany z:
• właściwym odżywianiem się
• promowaniem aktywności
fizycznej
• dbaniem o otaczające nas
środowisko
• tematyką zdrowotną
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Przewidujemy także wiele
atrakcji, gier, zabaw
i konkursów, w których będą
mogli wykazać się zarówno
rodzice, jak i dzieci. Wśród nich
znajdą się m. in.:
• quiz ekologiczny,
• koło fortuny,
• wyścigi w
workach,
• konkurencja
segregowania
śmieci,

• stanowisko
manualne –
Ekologiczne SPA,
• stanowisko
manualne - EKO
ZOO,

• malowanie
twarzy,

• stanowisko
manualne –
ekologiczny
ogródek,

• balonowe
kreacje,

• dmuchane
atrakcje.
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PIKNIK SPORTOWY
Zapraszamy na WIELKIE emocje i piękną
sportową rywalizację! Piknik sportowy to
event, który opiera się głównie na atrakcjach ze sportowego świata. Jest to wspaniała rozrywka zarówno dla najmłodszych
uczestników, jak i osób dorosłych. Idea
pikniku powstała ze względu na wysokie
zainteresowanie atrakcjami footballowymi i sportowymi. To sportowe szaleństwo,
urozmaicone konkursami i występami artystycznymi, prowadzone przez profesjonalnych konferansjerów, którzy zapewnią
świetną zabawę! Taka forma pikniku świetnie sprawdzi się na eventach firmowych
oraz piknikach rodzinnych. Dodatkowo dla
najlepszych drużyn oraz uczestników przygotujemy pamiątkowe medale.

Przewidujemy
następujące atrakcje:
• mecz angielski,
• balonowa siatkówka,
• drybling w potrójnych
spodniach,
• przeciąganie liny,
• biegi w workach,
• strzelnica łucznicza,
• gigantyczne piłkarzyki,
• zawody sumo w
dmuchanych strojach.

www.sparta.org.pl
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SMERFASTYCZNA PRZYGODA
Kto nie zna bajki o niebieskich,
sympatycznych stworkach i ich
wiosce? Starsi pamiętają kultową dobranockę, a najmłodsi
niedawno zachwycali się filmem
3D, opowiadającym o przygodach Smerfów. Proponowana
zabawa przebiegnie pod znakiem „Smerfastycznej przygody”, a całość zostanie poprowadzona przez Smerfetkę!
Każdy mały uczestnik będzie
miał szansę wyruszyć w pełną
przygód wyprawę do Wielkiej
Smerfnej Wioski, w której dzieci będą miały okazję zdobywać
różne sprawności, korzystać
z dmuchanych atrakcji, a także
spróbować Smerfnych Smakołyków.
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Podczas
naszego
programu
proponujemy:

Dodatkowo
zapewniamy
następujące
atrakcje:

• test wiedzy o
smerfach,

• dmuchane
atrakcje,

• ucieczka przed
Gargamelem,

• smerfastyczne
stanowiska
manualne,

• zatańczymy
taniec smerfa,
• rozbijemy
gigantyczną
piniatę,
• wiele innych.

• stanowisko
Hololens,
• smerfny
poczęstunek,
• fotobudkę.
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Podczas naszego
programu
proponujemy:
•
•
•
•
•

przeciąganie liny
turniej lasso
rzut podkową
piłowanie bala
wbijanie gwoździ
lewą ręką
• oraz wiele innych
Zapewniamy też
Dodatkowe
Atrakcje:

PIKNIK COUNTRY
Jest to świetna okazja do zorganizowania zajęć
i konkursów nawiązujących do Dzikiego Zachodu
połączonych z aktywnością fizyczną, współzawodnictwem i dobrą zabawą. Będzie to impreza pachnąca prerią, dwukołowymi maszynami i tętniąca
muzyką country. Zabawy integracyjne oraz urządzenia, które proponujemy dostosowane, są do
różnych grup wiekowych, skorzystać z nich będą
mogli zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy.
Dzięki naszym konkurencjom i zabawom traperskim wszyscy uczestnicy zostaną zaangażowani
w spotkanie, co sprawi, że każdy poczuje się jak
rodowity kowboj. Zabawy pozwolą sprawdzić siłę,
szybkość, celność i precyzję. Za uczestnictwo w zabawach każdy otrzyma drobny upominek.
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•
•
•
•

byk rodeo,
dmuchany dart,
pojedynek kowbojski,
strzelnica
paintballowa,
• bungee run,
• dojna krowa.
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IMPREZA W STYLU PRL-U
Towarzyszki i Towarzysze! Zapraszamy Was w niezapomniane lata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wspólnie zrealizujemy program imprezy PRL
dla przewodniej siły Twojej firmy! Kultowy wystrój
znany z ekranizacji Barei, prawdziwi kaowcy i wodzireje przebrani za postaci z PRL-u, a także największe przeboje tamtych czasów, konkursy i zabawy.
Uczestnicząc w imprezie PRL, będziecie mieć okazję
przypomnieć sobie jak wyglądały elementy polskiej
kultury w tamtych czasach. Przygotowaliśmy dla
Was liczne konkurencje zręcznościowe i logiczne
z dużą dawką humoru. Po zakończeniu wszystkich
aktywności zaprosimy Was na karaoke oraz dancing
oczywiście z hitami z czasów PRL-u. Wszystko po to
aby jak najwierniej oddać klimat minionej epoki.
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W ramach atrakcji
proponujemy
następujące
konkurencje:
• quiz wiedzy
o filmach Barei
• reklama w stylu
PRL-U
• dojenie krowy
• gra w kapsle
• bieg w gumiakach
• wieża toaletowa
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AKTYWNA INTEGRACJA
Tego typu eventy przeznaczone są dla osób, które chcą w sposób dynamiczny
zintegrować się w plenerze. Skrupulatnie przygotowane atrakcje pozwolą uwolnić energię z każdego pracownika. Poziomy trudności wykonywanych zadań
dostosowane są do potrzeb oraz oczekiwań klienta. W zależności od Waszych
wymagań proponujemy integrację na wodzie, taką jak spływy kajakowe lub na
lądzie, takie jak paintball czy turnieje strzeleckie z użyciem różnego rodzaju
broni. Do Waszej dyspozycji oddajemy profesjonalne usługi instruktorów: paintballowych, łuczniczych, a także broni lekkiego kalibru.
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INTEGRACJE
W HOTELACH
20
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Zapraszamy Was do
skorzystania z oferty
organizacji wieczorów
tematycznych
i atrakcji wewnątrz
hotelu.
Są one prowadzone
przez konferansjerów
z udziałem naszych
instruktorów oraz
artystów.
Każdy wieczór
jest oprawiony
odpowiednimi
rekwizytami
i charakterystycznymi
elementami, dbamy
o dobre warunki
techniczne: oświetlenie,
nagłośnienie
i scenografię.
Dajemy Wam
możliwość poznania się
bliżej w okolicznościach
innych niż biurowe.
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DEDYKOWANE GRY
SCENARIUSZOWE
Jedną z opcji integracji hotelowych, które możecie znaleźć w naszej ofercie
są dedykowane gry tematyczne, których scenariusze są dostosowane do
możliwości obiektu, w którym się znajdujecie. Zagłębiamy się w historię
Waszego hotelu odkrywając przy tym znane tylko nielicznym dotąd historie. Jesteście, ciekawi jakie historie skrywa miejsce, w którym przebywacie?
Jest to opcja właśnie dla Was!
Przykładowy scenariusz
Gry dedykowanej „Skarb
Cystersów”:
Gra prowadzona jest przy użyciu
kodów QR, które pomogą Wam
odnaleźć właściwą drogę. Zadaniem grup jest przejcie trasy, która doprowadzi ich do odnalezienia
legendarnego Skarbu Cystersów.
Możliwe jest tylko wtedy gdy, drużyny wykonają szereg przygotowanych zadań i zdobędą odpowiednie
kody QR.

Wśród zadań:
• zielnik mnicha,
• escape room „Zapomniana
cela”,
• trunki klasztorne,
• wiele innych.
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IMPREZY
TEMATYCZNE
Podstawą naszych działań jest
dostosowanie eventu do potrzeb
klienta. Wychodząc naprzeciw różnym oczekiwaniom, stworzyliśmy
szereg imprez tematycznych, co
daje Wam możliwość wyboru najlepszej opcji, a nam nie pozwala
popaść w rutynę. Tego typu eventy realizujemy w miejscu wskazanym przez klienta z zapewnieniem
odpowiedniej aranżacji, scenografii, światła i oprawy muzycznej.
Każda impreza prowadzona jest
przez konferansjera z udziałem
zaproszonych przez nas artystów.
Spróbujcie swoich sił i zawalczcie o wygraną w Kasynie, przenieście się no westernowego
saloonu lub zrelaksujcie się na
hawajskiej plaży.
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KASYNO

Eleganckie stroje, krupierzy i smak wygranej
Nie ważne czy chodzi o rzut kośćmi, zakręcenie
ruletką czy rozdanie kart. Liczy się dreszcz emocji
i sprzyjające szczęście.
Pierwsze kasyno z prawdziwego zdarzenia powstało
w XIX wieku w Monte Carlo, dopiero wiele lat później Amerykanie zajęli się ich budową, tworząc znane na całym świecie centrum rozrywki i gier w Las
Vegas. Dziś dla wielu z nas gry to okazja do świetnej
zabawy i spotkań ze znajomymi. Wieczór z nutką hazardu i profesjonalnie przygotowane, kolorowe stoły dostarczą wielu emocji podczas wspólnej zabawy.
Kasyno to doskonałe urozmaicenie wieczoru integracyjnego firmy, podczas którego uczestnicy będą
mogli spróbować swoich sił w grach karcianych. Jest
to także idealna okazja do lepszego poznania się.
Kto wie, może najbardziej niepozorna osoba pokaże
pokerową twarz.
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W ramach tej
atrakcji oferujemy
Wam 3 stoły:
• ruleta
• black jack
• poker
Specjalnie
dla Was
zapewnimy:
• Profesjonalne,
zakupione od
licencjonowanych
operatorów kasyn,
stoły z niezbędnym
do zabawy,
kompletnym
wyposażeniem.
• Najwyższej jakości
obsługę krupierską.
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ŚWIAT TELETURNIEJÓW
Oglądamy je często z zapartym tchem i często
wyobrażamy siebie po drugiej stronie ekranu,
ale przeważnie brakuje odwagi, aby stanąć
w szranki z innymi konkurentami. Wspólnie
przenieśmy się w świat show-biznesu, telewizji
i kamer. W błysku fleszy i świetle reflektorów
zabierzemy Was do udziału w teleturniejach,
gdzie będziecie brać udział w różnorodnych
konkursach – a wszystko to pod czujnym okiem
kamer, które zarejestrują Waszą zabawę. O dodatkowe efekty zadbają światła, muzyka i oprawa multimedialna.
Całość imprezy poprowadzi profesjonalny konferansjer, który wraz z całą ekipą dopilnuje, aby
wszyscy uczestnicy bawili się jak najlepiej. Dodatkowo dla najlepszych drużyn oraz uczestników przygotujemy pamiątkowe statuetki.
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Wśród atrakcji m.in.:
• teleturniej wiedzy
„Awantura o kasę”
• kalambury na temat
znajomości filmów
polskich
• „Jaka to melodia?” –
aranżacja znanego
wszystkim teleturnieju
• ścianka dla
fotoreporterów – każdy
będzie miał możliwość
zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia
w dowolnym przebraniu
w profesjonalnej
fotobudce
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DISCO FLOWER POWER
Pełen luz i swoboda hippisowskiej komuny – taka
jest impreza w stylu lat 60 i 70. Muzyka największych sław tamtych czasów – Janis Joplin i Jimiego
Hendrikxsa wprawi zaproszonych gości w stan
błogiego odprężenia. Do tego wodna fajka, czyż
można chcieć więcej… Na tej imprezie pora wyluzować, odciąć się od codzienności i spędzić czas
pod hasłami miłości, wolności, pokoju i dobrej
zabawy. Zafundujemy Wam niecodzienną dawkę wrażeń, wiele konkursów i zadań grupowych,
które zostaną przeprowadzone przez profesjonalnego konferansjera. Wszystkie zaproponowane atrakcje można przeprowadzić zarówno wewnątrz hotelu, jak i w plenerze.
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W ramach atrakcji
proponujemy
następujące
konkurencje
teambuildingiowe:
• slalom na wrotkach
• jaka to melodia
edycja Hipi
• skakanie przez gumę
• gigantyczny twister
• koło fortuny
• saper XXL
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WIECZÓR
NA DZIKIM
ZACHODZIE
Sprytni złodzieje, dzielni kowboje, piękne
kobiety i czuwający nad porządkiem szeryfowie. Kapelusze na głowy i zarzućmy lasso
na Dziki Zachód! W trakcie wspólnej zabawy
przeniesiemy się do scenerii z iście westernowego filmu, gdzie w saloonie kobiety będą
z zachwytem podziwiać wyczyny kowbojów.
Wszystkie atrakcje podkreśli dobra zabawa
pod czujnym okiem konferansjera oraz muzyka grana przez DJ‘a.
Podczas spotkania oferujemy Wam zarówno
atrakcje, które nie wymagają aktywności fizycznej, jak i takie, w których udział będą mogli wziąć aktywni uczestnicy.
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Wśród atrakcji
uczestnicy skorzystać
będą mogli z m.in.:
• degustacji piwa,
• występu pięknych
saloon ladies oraz
nauki „Can Cana”
• fotobudki,
• gier i konkursów
sprawnościowych,
• ujeżdżania byka,
• wielu innych.
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WIECZÓR WŁOSKI
Wspólnie z Wami przeniesiemy się do kraju, gdzie
ciągle świeci słońce, z twarzy ludzi nie znika uśmiech,
a doskonała kuchnia raczy nas swoimi smakami.
Włochy to kraj położony na Półwyspie Apenińskim,
nad Morzem Śródziemnym, który przez wiele stuleci
odgrywał rolę centrum życia muzycznego w Europie.
Podczas spotkania tło muzyczne zapewnią największe włoskie przeboje takich artystów jak Adriano
Celentano, Toto Cutugno, Enrico Caruso czy Drupi.
Włosi to naród, który nade wszystko ceni sobie
dobre jedzenie i radowanie się życiem. Impreza
zostanie poprowadzona przez konferansjera, który
przeniesie uczestników w świat mody, przepychu
i pysznej kuchni. Każdy uczestnik otrzyma maskę,
która nawiązuje do słynnego festiwalu karnawałowego w Wenecji.
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Podczas
wieczoru „Viva
Italia” odbędą
się następujące
atrakcje:
• degustacja
włoskich win,
• degustacja
włoskich potraw,
• pokaz mody
z udziałem
uczestników,
• quiz z wiedzy
o kraju,
• konkurs filmowy,
• konkurencja
Gioco del Ponte,
• parzenie kawy.
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WIECZÓR
HAWAJSKI
Hawajski wieczór uchodzi za klasyk wśród wieczorów tematycznych. To doskonała propozycja
na odpoczynek po aktywnym dniu wypełnionym
różnego rodzaju aktywnościami. Przeniesiemy
Was do krainy kolorowych drinków, egzotycznych tancerek i cudownych girland. Na uczestników spotkania będą czekać hawajskie gadżety,
klimatyczna muzyka i zasłużony relaks. Leżaki,
parasole, stoliki paletowe, pufy, girlandy ogrodowe oraz palmy – czego chcieć więcej?
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W programie m.in.:
•
•
•
•

nauka tańca „hula”
pokaz barmański
strefa chillout
fotobudka wypełniona
hawajskimi gadżetami

Konkursy:
•
•
•
•

limbo
hula-hop
smakowe zagadki
ananasowe kręgle
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ATRAKCJE
DLA DZIECI
30
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Animacje stanowią jedną z dziedzin naszych
działań na różnego typu
eventach. Proponujemy
organizację

wszelakich

atrakcji dla dzieci dostosowanych do wieku
uczestników. Nasze propozycje to zarówno urządzenia rekreacyjne, jak
i zabawy prowadzone
przez animatorów. To,
co oferujemy to przede
wszystkim odpowiednie
podejście do najbardziej
wymagającego
oraz

szeroki

umiejętności

klienta
wachlarz
animacyj-

nych. Malowanie twarzy,
balonowe kreacje, gry
i zabawy dla dzieci, czy
też przygotowanie dmuchańcy do zabawy nie
stanowi dla nich żadnego problemu.
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URODZINY
Coraz bardziej popularne stają się przyjęcia dla
najmłodszych, które posiadają motyw przewodni.
Spotkania, które organizujemy, są pełne niespodzianek, atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Nasze
indywidualne podejście do każdych urodzin zapewni z pewnością atrakcje, o których marzą Wasze dzieci.
Nasz autorski program przygotowany jest pod
kątem różnych grup wiekowych, równocześnie uwzględniając potrzeby i rozwój dzieci,
a przede wszystkim ich zainteresowania. U nas
Twoje dzieci będą mogły wziąć udział w grze tematycznej na świeżym powietrzu, sprawdzą się w wielu konkurencjach sportowych czy rozegrają mecz
paintballowy odgrywany przy pomocy markerów
przeznaczonych dla dzieci. Te oraz wiele innych
atrakcji najmłodsi będą mogli przeżyć w gronie
swoich najbliższych kolegów pod czujnym okiem
naszych animatorów.
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Specjalnie
dla Was
oferujemy:
• atrakcje takie
jak: Wyprawy
w poszukiwaniu
zaginionego
skarbu, animacje,
paintball i wiele
innych
• kompleksową
organizację
imprezy
• poczęstunek
• profesjonalną
obsługę
doświadczonych
animatorów

www.sparta.org.pl

Nasze zabawy
z dziećmi
przeprowadzamy
na takich
uroczystościach
jak:
• urodziny
• komunie
• wesela
• rocznice
i jubileusze

ANIMACJE
Organizując różnego typu uroczystości często myślicie o atrakcjach dla dzieci, aby móc wykorzystać
w pełni czas ze swoimi znajomymi. Specjalnie na
takie okazje oferujemy Wam wszelkiego rodzaju
animacje dla najmłodszych przygotowane przez
naszych doświadczonych instruktorów. Kolorowe
stroje i bogaty program animacji zachęcą do zabawy
każdego dzieciaka!

• pikniki

Nasi animatorzy
przygotują dla
najmłodszych
takie atrakcje
jak:
• balonowe kreacje
• malowanie twarzy
• tworzenie biżuterii
• laboratorium
małego chemika
• bańki mydlane
• gry i zabawy
z wykorzystaniem
chusty animacyjnej
• konkurencje
sportowe

www.sparta.org.pl
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ŚWIAT DMUCHANYCH
ATRAKCJI
Nie ulega wątpliwości, że dmuchańce stanowią wyjątkową atrakcję na większości imprez plenerowych i pikników. Zapewniają one małym poszukiwaczom
przygód niezapomnianą zabawę na świeżym powietrzu. Oferujemy Wam wyjątkowe urządzenia rekreacyjne takie jak: zamki do skakania, zjeżdżalnie, baseny
z piłeczkami oraz dmuchane tory przeszkód dla dzieci i dorosłych. Gwarantujemy, że dzięki tym atrakcjom, Wasi goście długo będą pamiętać organizowany
przez Was event.
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GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI

BASEN Z PIŁECZKAMI

ZJEŻDŻALNIA REKIN

FIGLOPARK MAŁPKA

MINI FIGLOPARK

ZAMEK DO SKAKANIA

TOR PRZESZKÓD

ZJEŻDŻALNIA BATMAN

PNEUMOKULKI

BYK RODEO MECHANICZNY

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

GLADIATORZY

BRAMKA CELNOŚCIOWA

ZAWODY SUMO
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MEGA DART
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Spotkania
świąteczne
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WIGILIE FIRMOWE
Koniec roku i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to piękna okazja do
podsumowań, spotkań - również w gronie biznesowym. To moment, w którym
można podziękować współpracownikom i kontrahentom za mijający rok, a także zaplanować swój sukces w roku, który nadchodzi. To wreszcie czas refleksji
i spokoju, przynoszący wytchnienie od codzienności i wytężonej pracy. Wigilie
firmowe to idealna okazja do zacieśnienia więzi między kierownictwem, a pracownikami firmy oraz kultywowania świątecznej tradycji. Nasze projekty nie
posiadają ograniczeń. W swojej ofercie dysponujemy wieloma patentami, jak
uatrakcyjnić wigilijne spotkanie, aby ten dzień stał się czymś niepowtarzalnym.
Może być to tradycyjna forma spotkania, bądź kolacja połączona z integracją.
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ZAPEWNIAMY:
• autorskie
scenariusze imprez,
• miejsce imprezy,
które wprowadzi gości
w świąteczny klimat,
• profesjonalnego
konferansjera, który
poprowadzi całą imprezę
oraz zajmie gości
licznymi konkursami,

IMPREZY
MIKOŁAJKOWE
Imprezy Mikołajkowe w naszym wykonaniu
to hit!
Firmowe spotkania gwiazdkowe dla dzieci nie
muszą opierać się tylko na wręczaniu prezentów. Proponowane przez nas scenariusze pozwalają uczestnikom imprezy podczas oczekiwania na Mikołaja spędzić czas na świetnej
zabawie. Nasi animatorzy wprowadzą dzieci
w świąteczny nastrój, zachęcą do wspólnej
zabawy, pląsów przy muzyce, udziału w licznych konkursach oraz w warsztatach plastycznych. Zapewniamy profesjonalną aranżację
i nagłośnienie świąteczne. Jako organizatorzy licznych eventów o tematyce świątecznej
z przyjemnością zadbamy o dobre pomysły
i świetną zabawę.

• kreatywne warsztaty
świąteczne prowadzone
przez wykwalifikowane
Śnieżynki i Elfy,
• konkurencje sportoworekreacyjne,
• urządzenia rozrywkowe
(dmuchańce)
obsługiwane przez Elfy,
• wizytę Świętego Mikołaja
biorącego czynny
udział w rozdawaniu
prezentów,
• świąteczne upominki,
• świąteczną scenografie,
• występy artystów: pokaz
iluzjonisty, teatrzyk lub
show wesołego klauna
cyrkowca,
• słodki poczęstunek,
• świąteczną fotobudkę.
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