CO NAS WYRÓŻNIA?
ŚWIEŻOŚĆ

ENERGIA

Stosujemy innowacyjne formy zajęć
team – buildingowych.
Podążamy za trendami i
udoskonalamy nasze programy.

Nasi animatorzy to młodzi, pełni
zapału ludzie, którzy swoją energię
potrafią przekazać wszystkim
uczestnikom zabawy.

INDYWIDUALIZM

ZABAWA

Każdego klienta traktujemy
wyjątkowo, a program imprezy
dostosowujemy do potrzeb grupy.

Z każdej imprezy czerpiemy
ogromną radość.
Poczuj to razem z nami ☺

BEZPIECZEŃSTWO
Działamy głównie na własnych, nowoczesnych urządzeniach rekreacyjnych.
Jeśli korzystamy z pomocy innych firm, zawsze sprawdzamy, czy
udostępniane atrakcje mają wymagane atesty i pozwolenia.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem.

PROGRAM IMPREZY INTEGRACYJNEJ
CZOŁGIŚCI

• Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły max 10 osobowe
• Animatorzy ubrani w kombinezony niemieckich czołgistów poprowadzą
zadania (7-10) nawiązujące do tematyki militarnej
• Drużyny będą miały określoną ilość czasu na wykonanie zadania, na
każdej stacji ich wysiłki będą oceniane przez prowadzących
• Finałowym zadaniem będzie budowa własnego czołgu i z pomocą
piechoty zestrzelenie przeciwnika

KONKURENCJE
Poniżej prezentujemy przykładowe zadania przewidziane w scenariuszu.
Istnieje możliwość zamiany konkurencji na inne.
Granat – W kręgu złożonym na przemian z zawodników obu drużyn krąży
paczka. Można ją przekazać dalej tylko wtedy, gdy poprawnie udzieli się
odpowiedzi na pytanie. Uwaga! Paczka w końcu wybucha! Zadanie wymaga
dużo opanowania, spokoju i pozytywnej energii.
Przejście przez zasieki – Między dwoma drzewami rozłożone są zasieki w
postaci pajęczyny. Każdy zaprawiony żołnierz powinien je pokonać bez
dotykania jakiejkolwiek ich części.
Osobowy pojazd samobieżny – Zadanie polega na pokonaniu w 4-osobowych
nartach określonego dystansu w jak najkrótszym czasie. Dobra koordynacja
działań zapewni zwycięstwo.

Tratwą do boju – Poruszając się kilkanaście centymetrów nad ziemią czołgiści
muszą pokonać określony dystans za pomocą przenośnej tratwy. Jej kawałki co
chwilę odpadają i gubią się. Sprawdzimy, czy wszyscy przetrwają tę próbę.
Marsz na Moskwę – konkurencja polegająca na wyścigu drużyn
przemieszczających się na urządzeniach podobnych do cyrkla. Drużyna wygra
tylko pod warunkiem idealnego zgrania i współpracy wszystkich uczestników.
Ładunek – Zadanie polega na przeniesieniu niebezpiecznego ładunku w
określone miejsce. Elementem budowania zespołu jest ścisła współpraca
między uczestnikami, ze względu na fakt, że ładunek przytwierdzony jest do
kilku linek, a każda linka odpowiada jednej osobie.

Poruszyć gąsienice – Jechać na gąsienicach to „pikuś”, ale być gąsienicą brzmi
jak wyzwanie. Nasi uczestnicy będą mieli okazję poczuć się, jakby sami byli
częścią czołgu.

Pole minowe – Zabawa polegająca rozminowaniu przez drużynę wyznaczonego
pola. Miny należy przenieść do dokładnie wyznaczonego punktu. Wszystko
odbywa się z zamkniętymi oczami, a przewodnikami są pozostali uczestnicy.

Armatni pocisk – Zadanie polega na wydostaniu z dziurawej armaty pocisku,
który znajduje się na jej dnie. Jedynym skutecznym sposobem na osiągnięcie
celu jest zalanie armaty wodą i wyciągnięcie pocisku górą. Tylko co z tymi
dziurami?

Po wykonaniu wszystkich zadań każda drużyna dostaje materiały i instrukcje
niezbędne do budowy własnego czołgu. Jak on będzie wyglądał, zależy tylko
od wyobraźni budujących. Kiedy pojazdy będą już gotowe, nastąpi walka za
pomocą balonów napełnionych wodą. Wygrana drużyna zgarnia nagrodę!

PRZYGOTOWANIA
Obiekty od A do Z – Zajmujemy się wyszukiwaniem i wynajmem obiektów
hotelowych, sal konferencyjnych, terenów rekreacyjnych.
Transport – Pomagamy w zapewnieniu przewozu uczestników w każde miejsce
imprezy.
Nagłośnienie i prowadzenie imprezy – Zapewniamy sprzęt nagłośnieniowy,
mikrofony, konferansjera.
Animacje – Za każdą z atrakcji odpowiedzialny jest oddzielny animator. Nasi
animatorzy są wcześniej odpowiednio przeszkoleni do prowadzenia zajęć
zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi.
Czas – Zanim uczestnicy dotrą na miejsce imprezy, wszystkie urządzenia i
atrakcje są już gotowe do użycia (nie rozkładamy sprzętu podczas powitania i
przemówień).

PONADTO PROPONUJEMY
Score drinko lauf – Alko-impreza na orientację, w czasie której w lesie szuka się
punktów kontrolnych wyposażonych w... płynne niespodzianki. Zabawa
wymaga sprytu, intuicji oraz zdolności kojarzenia faktów. (30 zł/osobę)
Bubble football – Zabawa jest prosta - każdy zawodnik wchodzi do wielkiej
dmuchanej piłki… i gramy! Upadki, zderzenia, salta, emocje i mnóstwo,
mnóstwo radości gwarantowane.
(15 zł/osobę)
Dmuchana ścianka wspinaczkowa – Wysoka na 8,5 metra ścianka jest
doskonałym urządzeniem do współzawodnictwa oraz sprawdzenia swojej siły i
koordynacji.
(15 zł/osobę)

Paintball – Świetna forma integracji polegająca na rozgrywkach strzeleckich
przy użyciu markera i kolorowych kulek. Uczestnicy wyposażeni są w
kombinezony, maski ochronne, rękawiczki i 200 kulek. (45 zł/osobę)
Tor quadowy – Każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w jeździe
quadem na specjalnie ustawionym torze, pewnym siebie osobom może uda się
wyjechać w teren.
(200 zł/godzinę)
Fotorelacja – Nasz fotograf uchwyci najciekawsze momenty imprezy, możecie
być pewni, że każdy uczestnik znajdzie się na zdjęciach. (cena do ustalenia)
Obsługa muzyczna – Orkiestra, DJ, a może znany artysta. Wasz wieczór
przejdzie do historii.
(cena do ustalenia)
Ubezpieczenie – Na życzenie klienta ubezpieczamy uczestników imprezy w
ramach polisy NNW.
(10 zł/osobę)

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów eventu.

E-mail: przemo@sunshineevents.pl
Telefon: 725 482 512
Strona: www.sunshineevents.pl

