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 NA ORIENTACJĘ
SPARTAŃSKIE WYCHOWANIE

• Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły 6-10 osobowe
• Trasa imprezy na orientację będzie przebiegać leśnymi ścieżkami
• Punkty orientacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach
(np. na drzewach) w postaci wydrukowanych lampionów
• Zadaniem uczestników będzie zdobycie jak największej ilości PK oraz
zaliczenie wszystkich zadań
• Zasady spartańskiego INO nieco odbiegają od standardowych zasad
• Animatorzy ubrani w strój parodiujący Spartan poprowadzą 6 zadań
nawiązujących do spartańskiego wychowania i tradycji
• Drużyny będą miały określoną ilość czasu na wykonanie zadania, na
każdej stacji ich wysiłki będą oceniane przez prowadzących
• Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie koordynator imprezy
• Trasa kontrolowana będzie pojazdem typu quad

KONKURENCJE
Poniżej prezentujemy przykładowe zadania przewidziane w scenariuszu.
Istnieje możliwość zamiany konkurencji na inne.

Skok w dal – Jedna z dyscyplin pięcioboju spartańskiego. Podczas konkurencji
pełnoprawni obywatele Sparty – Spartiaci za pomocą specjalnych urządzeń
muszą pokonać jak najdłuższą odległość przeskakując synchronicznie.
Spartański marsz – Spartanie nienagannie poruszali się w szyku bojowym.
Uczestnicy nauczą się pokonywać niesprzyjające drogi na 4-osobowych płozach.
Tylko współpraca pomoże im dotrzeć do celu.

Powrót na tarczy – Dla Spartan powrót na tarczy wiązał się z wielkim honorem.
Zadaniem wojowników będzie zbudować tarczę – nosze, dzięki którym będą w
stanie przenieść jednego z nich na określony dystans.
Zdobywanie posiłku – Młodzi Spartanie byli wychowywani w bardzo
rygorystyczny sposób. Często musieli sami zorganizować sobie posiłek.
Zadaniem uczniów spartańskiej szkoły będzie w ciemności znaleźć jak
największą ilość pożywienia na wyznaczonym polu, a następnie umieszczenie
łupów w bezpiecznym miejscu.

Rzut dyskiem – Kolejna dyscyplina spartańskich igrzysk. Z pozoru łatwa
konkurencja nabrała nowego wymiaru przez pracę zespołową. Jeden z
uczestników trzymany w pozycji poziomej przez pozostałe osoby ma zadanie
zdobyć jak największą ilość punktów poprzez trafienie dyskiem w cel.
Tuba Archimedesa – Spartanie żyli w duchu wychowania wojskowego, nauka
odsunięta była na dalszy plan. Z tego powodu wszelkie zadanie naukowe były
dla nich nie lada wyzwaniem. Zadaniem niedoświadczonych naukowców będzie
wydostanie piłki z przedziurawionej tuby za pomocą wlewanej do środka wody.

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
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

