STREFA INTEGRACJI

eventy • festyny i pikniki • team-building • animacje

DLACZEGO MY?
•

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

•

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

•

Naszą ofertę dostosujemy do miejsca
wskazanego przez klienta.

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

(+48) 512 263 514
sparta@sparta.org.pl
www.sparta.org.pl
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SZANOWNI PAŃSTWO,
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ
WYJĄTKOWYCH I NIEZAPOMNIANYCH PRZYGÓD,
KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GRUPA EVENTOWA SPARTA.

Działalność Grupy Eventowej Sparta jako organizatora wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych, pikników czy też festynów na stałe wpisała się w kalendarz
wielu firm, organizacji, instytucji, ośrodków kultury,
rekreacji i biznesu. Nasze bogate doświadczenie, jak
i zaplecze techniczne pozwala nam na organizację
wydarzeń na najwyższym poziomie wszędzie tam,
gdzie klient oczekuje niezapomnianych wrażeń czy
perfekcyjnie przygotowanego eventu. Realizujemy
najśmielsze pomysły, spełniamy najwyższe oczekiwania a to wszystko na czas, na pewno, na 100%.
Zadowolenie klientów to nasz pomysł na sukces –
idea, która konsekwentnie towarzyszy nam w każdym działaniu. Oddajemy w Państwa ręce katalog
zawierający szereg propozycji organizacji imprez
integracyjnych – outdoorowych oraz indoorowych,

a także tych skierowanych do najmłodszych. Gorąco
wierzymy, że nasza nowa oferta spotka się z Państwa
zainteresowaniem i przyczyni się do integracji oraz
przeżycia wspaniałej przygody uczestników eventu. Naszym klientom gwarantujemy kompleksowe
przeprowadzenie imprezy, obsługę wykwalifikowanej kadry, zajęcia instruktażowe mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz atestowany sprzęt.
Przedstawione pakiety są propozycją, którą możemy
modyfikować biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Na każdym etapie działania
jesteśmy kreatywni i elastyczni.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Przedstawiamy Państwu grę scenariuszową zawierającą elementy
team-buildingowe. Przygotujemy
zajęcia, dzięki którym wzbogaca
się relacje w grupie, integruje oraz
wzmacnia zaufanie. Podczas gry
pomagamy uczestnikom poznać
siebie nawzajem poza codziennymi
obowiązkami. Wszystko, co robimy
ma na celu rozwój, integrację oraz
budowę zgranego zespołu. Proces
ten pomaga w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych wśród
pracowników oraz poprawia jego
skuteczność działania poza pracą.
W trakcie gry zadaniem uczestników jest zaliczenie stacji kontrolnych z wykorzystaniem mapy
i busoli. Drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów we
wszystkich konkurencjach zostanie ogłoszona zwycięzcą. Wszyscy
uczestnicy po zakończeniu otrzymają pamiątkowe certyfikaty.

W RAMACH ATRAKCJI PROPONUJEMY
NASTĘPUJĄCE KONKURENCJE TEAM-BUILDINGOWE:
•
•
•
•

strzelnica łucznicza
gigantyczne piłkarze
lotnik
pajęczyna

•
•
•
•

zawody sumo
strzelnica paintballowa
wieloosobowe narty
gigantyczna Jenga
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GRA TERENOWA
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PIKNIK
COUNTRY
Piknik country to świetna okazja do zorganizowania zajęć i konkursów połączonych z aktywnością fizyczną, współzawodnictwem, dobrą zabawą oraz
tematycznie nawiązujący do Dzikiego Zachodu. 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. Wśród westernowych atrakcji pojawią się konkurencje zręcznościowe i logiczne.

PODCZAS
NASZEGO PROGRAMU
PROPONUJEMY:

DODATKOWO ZAPEWNIAMY
KONKURENCJE
SPORTOWE:

• przenośna ścianka
wspinaczkowa

• przeciąganie liny

• gigantyczne piłkarze

• rzut podkową

• pojedynek kowbojski –
big barrel tor przeszkód
• strzelnica paintballowa
• bungee run
• dojna krowa

• turniej lasso
• piłowanie bala
• wbijanie gwoździ
lewą ręką
• oraz wiele innych

Gra miejska to doskonała okazja,
by poznać najpiękniejsze miejsca
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.

RZYKŁADOWY SCENARIUSZ
DLA GRY W OLSZTYNIE
KOŁO 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
• jaskinia w Kielnikach

WŚRÓD ATRAKCJI,
Z JAKICH SKORZYSTAJĄ
UCZESTNICY
PROPONUJEMY:
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GRA
MIEJSKA

•
•
•
•

strzelnicę łuczniczą
park linowy
jazdę quadem
warsztaty z udziałem
psich zaprzęgów
• wiele innych
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PIKNIK ZDROWOTNY
Prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia staje się dla wielu z nas codziennością. Jednak nie
zawsze nasze działania są świadome, a nauka zdrowego trybu życia,
szczególnie dla dzieci jest niezwykle istotna. Podczas pikniku pro-zdrowotnego specjalnie dla Pań-

stwa zorganizujemy stanowiska
i konkursy związane z:
• właściwym odżywianiem się
• promujące aktywność fizyczną
• dbaniem o otaczające nas
środowisko
• tematyką zdrowotną

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.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

quiz ekologiczny
maraton zumby
koło fortuny
wyścigi w workach
mobilna siłownia
konkurencja segregowania
śmieci
malowanie twarzy
balonowe kreacje
laboratorium małego chemika
gigantyczne piłkarzyki
stanowisko - zdrowe odżywianie
- tworzenie postaci z owoców
byk rodeo
ściana z rzepami
zjeżdżalnia Rekin

Impreza zostanie przeprowadzona
w formie gry fabularnej, w ramach
której wszystkie zespoły będą oceniane. Podczas każdego etapu na
uczestników będą czekać liczne
przygody i zadania zarówno fizyczne jak i logiczne. Uczestnicy wcielają się w rolę kadetów, którzy od
pierwszej chwili są wychowywani
w duchu dyscypliny, umiłowania
ojczyzny a jedynym godnym wyrażania uczuciem jest umiłowanie
honoru. Zapewnione atrakcje to
świetny sposób na to, by spędzić
jeden dzień w pracy inaczej niż zazwyczaj i przenieść się w zupełnie
inny klimat. Podczas atrakcji wykorzystujemy zarówno nowoczesne
urządzenia jak i survivalowe techniki wojskowe.

POŚRÓD WIELU ATRAKCJI UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OFERTY OUTDOOR

SZKOŁA
KADETÓW

poznać techniki budowy schronień
nauczyć się pierwszej pomocy
rozpalić ognisko bez użycia zapałek
wziąć udział w konkurencji z wykorzystaniem dronów
przedostać się na drugą stronę rzeki przy pomocy pontonu
przygotować posiłek w warunkach polowych
wziąć udział w szkoleniu wojskowym
popływać kajakiem
przejechać się zabytkowym samochodem wojskowym
przeżyć niezapomnianą przygodę
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WYPRAWA PO ZŁOTE RUNO
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Gra, którą proponujemy przeprowadzona jest w sposób angażujący
wszystkich uczestników spotkania i przede wszystkim w oparciu
o scenariusz. Jeśli chcesz, aby Twój
zespół stał się doskonale funkcjonującym teamem to koniecznie
musisz sprawdzić co można osiągnąć dzięki naszym zajęciom. W ramach imprezy proponowany jest
intensywny trening team-building.
Uczestnicy gry dzieleni są na patrole, których zadaniem będzie
współzawodnictwo oraz współpraca z innymi zespołami. Podczas
zdobywania poszczególnych punktów patrole będą musiały wykonać
różne zadania, po wykonaniu których otrzymują w zamian umowne
monety – złote runo. Waluta ta jest
niezbędna do wygranej, gdyż celem
gry jest zdobycie jak największej
ilości monet, a także odnalezienie
tych, które są dodatkowo ukryte.

NA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI
WZIĄĆ UDZIAŁ W ATRAKCJACH TEAM-BUILDINGOWYCH
TAKICH JAK:
•
•
•
•

pole minowe
ruchome okręgi
koło fortuny
bumper ball

•
•
•
•

wieloosobowe narty
lotnik
symulacja ratunkowa
wiele innych

OFERTY
IN-DOOR

ESCAPE ROOM
OFERTY INDOOR

grywce – o ucieczkę z pokoju, z którego można było się wydostać wyłącznie po rozwikłaniu wszystkich
zagadek i rebusów.
Mobilne pokoje mogą zarówno
• intrygować
• bawić
• straszyć
• uczyć

Escape room wywodzi się z wirtualnych gier, gdzie sama treść przygody, opis pomieszczenia wystarczyły, by gracz wcielił się w postać,
świetnie się bawił oraz z wypiekami
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na twarzy dążył do postawionego
celu, czyli ucieczki z zamkniętego
pomieszczenia.
O to właśnie od początku chodziło
w tej popularnej na świecie roz-

Repertuar odczuć w czasie zabawy jest szeroki i zadowoli każdego
miłośnika przygód i nowych doznań. W zabawie nie liczy się wiek
czy płeć, a spryt, logiczne myślenie
i wysnuwanie wniosków przyczynowo – skutkowych.
Tylko dzięki wspólnej pracy drużyna odnajdzie klucz i wydostanie się
z zamkniętego pokoju.
Dla Państwa potrzeb przygotujemy różne scenariusze zabawy,
która cieszy się coraz większą
popularnością.

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.

SPECJALNIE
DLA PAŃSTWA
ZAPEWNIMY:

W RAMACH TEJ ATRAKCJI
OFERUJEMY PAŃSTWU
3 RODZAJE STOŁÓW:

• profesjonalne, zakupione
od licencjonowanych
operatorów kasyn, stoły
z niezbędnym do zabawy,
kompletnym wyposażeniem
• najwyższej jakości obsługę
krupierską

• ruleta
• black jack
• poker

OFERTY INDOOR

KASYNO
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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 showbiznesu, telewizji i kamer.
W błysku fleszy i świetle reflektorów zabierzemy Państwa do udziału w teleturniejach, gdzie będziecie mogli zmierzyć się w różnorodnych konkursach – a wszystko to pod czujnym okiem kamer, które zarejestrują Waszą
zabawę. O dodatkowe efekty zadbają światła, muzyka i oprawa multimedialna.

WŚRÓD ATRAKCJI
MIĘDZY INNYMI:
• teleturniej wiedzy
„Awantura o kasę”
• kalambury na temat
znajomości filmów polskich
• „Jaka to melodia?”
– aranżacja znanego
wszystkim teleturnieju
• „gwiazdorskie puzzle”
• ścianka dla fotoreporterów –
każdy będzie miał możliwość
zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w dowolnym
przebraniu w profesjonalnej
fotobudce
Całość imprezy poprowadzi profesjonalny konferansjer, który wraz
z naszą ekipą dopilnuje, aby wszyscy uczestnicy bawili się jak najlepiej. Dodatkowo dla najlepszych
drużyn oraz uczestników przygotujemy pamiątkowe statuetki.
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• podział grupy na zespoły
• przygotowanie scenariusza,
rekwizytów i scenografii na
zadany temat

WARSZTATY
Z OPERATOREM

Światła!
Kamera!
Akcja!

Wielu z nas czuje opory przed kadrem aparatu, jednak przezwyciężenie
swoich lęków i obaw przed tym, jak wyjdziemy na zdjęciu gwarantuje
znakomitą zabawę i pamiątkę na długi czas. Warsztaty z operatorem to
świetna szansa na to, aby w gronie zespołu pracowniczego przeżyć niezapomniane chwile. Dodatkowo uczestnicy będą musieli ze sobą współpracować, dzielić się obowiązkami i wyznaczać role. Takie zadania wzmocnią
więzi wśród pracowników, zintegrują zespół i dostarczą wielu niezapomnianych wspomnień.

• nakręcenie materiału filmowego (reklama, teledysk,
lip-dub, itp.)

OFERTY INDOOR

PROGRAM WARSZTATÓW
BĘDZIE
PRZEBIEGAŁ
NASTĘPUJĄCO:

Przed warsztatami
zostanie przeprowadzony
instruktaż przez operatora,
który udzieli wskazówek,
aby cały materiał wypadł
jak najbardziej korzystnie.
Wszystkie nagrania zostaną
dostarczone po warsztatach.
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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 swoich kowbojów.
Wszystkie atrakcje podkreśli dobra zabawa pod czujnym okiem
konferansjera oraz muzyka grana
przez DJ‘a.

Podczas spotkania oferujemy
Państwu zarówno atrakcje, które
nie wymagają aktywności fizycznej, jak i takie, w których udział
będą mogli wziąć aktywni uczestnicy.

WŚRÓD ATRAKCJI M.IN.:
• degustacja piwa
• występ pięknych saloon
ladies oraz nauka
„Can Cana”
• fotobudka
• gry i konkursy
sprawnościowe
• ujeżdżanie byka
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Wspólnie z Państwem 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 pełnił 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.

PODCZAS WIECZORU
„VIVA ITALIA” ODBĘDĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCE ATRAKCJE:

OFERTY INDOOR

WIECZÓR WŁOSKI

• degustacja włoskich win
• degustacja włoskich potraw
• pokaz mody z udziałem
uczestników
• quiz z wiedzy o kraju
• konkurs filmowy
• konkurencja Gioco del Ponte
• parzenie kawy
17
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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 atrakcjami. Przeniesiemy Państwa do krainy kolorowych drinków, egzotycznych tancerek i cudownych girlandów. Na uczestników spotkania czekać
będą hawajskie gadżety, klimatyczna muzyka i zasłużony relaks. Leżaki, parasole, stoliki paletowe, pufy, girlandy ogrodowe oraz palmy – czego chcieć więcej?

W PROGRAMIE M.IN.:
• nauka tańca „Hula”
• pokaz barmański
• strefa chillout
• fotobudka wypełniona hawajskimi
gadżetami

KONKURSY:
• limbo
• hula-hop
• łowienie rybek
• smakowe zagadki
• ananasowe kręgle
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ATRAKCJE
DLA DZIECI

ATRAKCJE DLA DZIECI

PIKNIKI I FESTYNY
Jest to forma zabawy, którą coraz
częściej wybierają firmy, instytucje
kultury, szkoły, fundacje, organizacje pożytku publicznego oraz inne
organizacje pozarządowe. Przenieś
się z nami w świat morskich okrętów pirackich by wspólnie przeżyć
starcie z ogromną ośmiornicą lub
weź udział w cudownym pikniku
ekologicznym. Specjalnie dla Państwa przygotujemy pikniki tematyczne, które na długo pozostaną
w pamięci uczestników.
SPECJALNIE DLA PAŃSTWA
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 ło20

nie natury. Wzmacnia poczucie
przynależności pracowników do
firmy oraz rozwjija pozytywne relacje z klientami i kontrahentami.
Podczas zabaw na świeżym powietrzu będzie można spędzić czas
z rodziną i przyjaciółmi, jednocześnie korzystając z atrakcji, jakie dla
Państwa zapewnimy.
Nasi animatorzy zajmą się dziećmi
przygotowując dla nich zajęcia, gry
i zabawy aktywizujące wszystkich
uczestników w różnoraki sposób.
W Laboratorium Małego Chemika
najmłodsi uczestnicy będą mogli
samodzielnie przeprowadzać różne
reakcje chemiczne. Swoją kreatywność będzie można wykorzystać
przy tworzeniu biżuterii, a zdolności psychoruchowe sprawdzić
w tworzeniu ogromnych baniek
mydlanych. Wymienione atrakcje
to zaledwie kilka z animacji, które
posiadamy w swojej ofercie...

DLA PAŃSTWA WYGODY
ZAPEWNIAMY:
•
•
•
•
•

teren
punkty cateringowe
różnego rodzaju atrakcje
imprezę tematyczną
kompleksową obsługę

ATRAKCJE, KTÓRE POSIADAMY
W SWOJEJ OFERCIE:
•
•
•
•

dmuchańce
animacje
zabawy team buildingowe
splatmaster (paintball dla
dzieci)

Coraz bardziej popularne stają się przyjęcia dla najmłodszych, które przebiegają pod jakimś hasłem. My dodatkowo proponujemy taką imprezę,
która aktywizuje wszystkich uczestników na świeżym powietrzu. Przyjęcia, które organizujemy pełne są niespodzianek, atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Nasze indywidualne podejście do każdych urodzin zapewni
atrakcje, o których marzą Państwa dzieci.

• atrakcje takie jak:
tor off-roadowy, techniki linowe, splatmaster i wiele innych
• kompleksową organizację
imprezy
• profesjonalną obsługę doświadczonych animatorów
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 przeżyją mecz paintballowy
odgrywany na markerach przeznaczonych dla dzieci. Te oraz wiele
innych atrakcji najmłodsi będą mogli przeżyć w gronie swoich najbliższych kolegów pod czujnym okiem
naszych animatorów.

ATRAKCJE DLA DZIECI

URODZINY

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA
OFERUJEMY:
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ATRAKCJE DLA DZIECI

NASZE ZABAWY Z DZIEĆMI
PRZEPROWADZAMY NA
TAKICH UROCZYSTOŚCIACH
JAK:
•
•
•
•
•

NASI ANIMATORZY
PRZYGOTUJĄ
DLA NAJMŁODSZYCH
TAKIE ATRAKCJE JAK:

ANIMACJE
Organizując różnego typu uroczystości często myślą Państwo o atrakcjach dla dzieci, aby móc wykorzystać w pełni czas ze swoimi znajomymi.
Specjalnie na takie okazje oferujemy Państwu wszelkiego rodzaju animacje dla najmłodszych przygotowane przez naszych doświadczonych pracowników.
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urodziny
komunie
wesela
rocznice i jubileusze
pikniki

•
•
•
•
•
•

balonowe kreacje
malowanie twarzy
tworzenie biżuterii
laboratorium małego chemika
bańki mydlane
gry i zabawy z wykorzystaniem
chusty animacyjnej
• konkurencje sportowe

KATALOG ATRAKCJI
URZĄDZENIA

EURO BUNGEE

PRZENOŚNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI

SAMOCHODY 4X4

BYK RODEO MECHANICZNY

QUADY

STRZELNICA ŁUCZNICZA

SPLATMASTER

STRZELNICA PAINTBALLOWA

ZAWODY SUMO

TRAMPOLINA

KATALOG ATRAKCJI

WIEŻA ZE SKRZYŃ

TURNIEJ PAINTBALLOWY

ZABYTKOWY SAMOCHÓD WOJSKOWY
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KATALOG ATRAKCJI
KATALOG ATRAKCJI

DMUCHAŃCE

KULA ZORB

BASEN Z PIŁECZKAMI

DMUCHANY ZAMEK

ZJEŻDŻALNIA „REKIN”

RODEO PNEUMATYCZNE

ZAMEK ŻÓŁWIK

GRA W DARTY

ŚCIANA Z RZEPAMI

BASEN Z ŁÓDECZKAMI

DOJNA KROWA

GLADIATORZY

BUNGEE RUN

WATERBALL

FIGLOPARK „MAŁPKA”

MINI FIGLOPARK

TOR PRZESZKÓD

BRAMKA CELNOŚCIOWA
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MECZ BOKSERSKI

TEAM BUILDING

LOTNIK

GIGANTYCZNA JENGA

BOULE

HYDRAULIK CZESŁAW

KATALOG ATRAKCJI

PAJĘCZYNA

SLACKLINE

SZCZUDŁA

WIELOOSOBOWE NARTY

PIŁOWANIE BALA

WYŚCIG NA SKRZYNKACH
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KATALOG ATRAKCJI
KATALOG ATRAKCJI

TEAM BUILDING

POTRÓJNE SPODNIE

TEATR OGNIA

KOŁO FORTUNY

BIEGI W WORKACH

MUMIA

PRZECIĄGANIE LINY

OCZAMI WYOBRAŹNI

POLE MINOWE
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BALONOWA SIATKÓWKA

RZUT PODKOWĄ

ZBIOROWA SKAKANKA

ATRAKCJE DLA DZIECI

ZABAWY Z Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ

BALONOWE KREACJE

TWORZENIE BIŻUTERII

WATA CUKROWA/POPCORN

POKAZ BANIEK MYDLANYCH

STREFA MALUCHA

WIOSKA SŁOWIAŃSKA

MALOWANIE TWARZY

LABORATORIUM MAŁEGO CHEMIKA

KATALOG ATRAKCJI

BAJKOWE POSTACI
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