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
WIEŻA CIŚNIEŃ

• Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły max 10 osobowe
• Wszyscy zostaną przebrani za szalonych naukowców – konstruktorów
• Drużyny będą miały określoną ilość czasu na wykonanie kilku
tematycznych zadań, na każdej stacji ich wysiłki będą oceniane przez
prowadzących
• Finałowym zadaniem będzie budowa własnej wierzy ciśnień przy
pomocy drobnych elementów, desek, bali, łączników, kraników,
wężyków itp. Gdy zbiorniki już powstaną i będą napełnione wodą
wypróbujemy działanie konstrukcji oraz działanie grupy przy
konkurencji finałowej – Tuba Archimedesa.

KONKURENCJE
Poniżej prezentujemy przykładowe zadania przewidziane w scenariuszu.
Istnieje możliwość zamiany konkurencji na inne.
PAJĘCZA SIEĆ
W starych wieżach ciśnień jest mnóstwo pajęczyn, my właśnie wpadliśmy w jedną z nich. Uczestnicy
mają za zadanie przetransportować cały zespół na drugą jej stronę zanim dopadnie ich pająk. Jedno
oczko jeden uczestnik. Zadanie ma na celu zintegrować zespół.

CYRKIEL
Szaleni konstruktorzy używają niestandardowych urządzeń. Konkurencja polega na pokonaniu jak
najdłuższego dystansu za pomocą urządzenia podobnego do cyrkla. Drużyna wygra tylko pod
warunkiem idealnego zgrania i współpracy wszystkich uczestników.

FARM VILLE
Jak każda ciężko pracująca grupa zawodowa, naukowcy muszą czasem coś zjeść. Drużyna w
niesprzyjających okolicznościach musi uzbierać jak największą ilość pożywienia. Okazuje się, że ścisłe
umysły mogą mieć z tym zadaniem nie lada problem.

TRATWA
A co, gdy wody będzie za dużo? Zbudujemy tratwę. Przy użyciu skrzynek uczestnicy muszą wykonać
szereg coraz trudniejszych i zabawniejszych zadań. Zabawa przełamująca bariery i usprawniająca
komunikację w grupie.

WIELOOSOBOWE NARTY
Przed budową najważniejszej konstrukcji warto się wyszaleć, a jazda na nartach to jeden z
najlepszych sposobów. 4-osobowe drużyny zakładają parę nart. Zadanie polega na pokonaniu w nich
określonego dystansu w jak najkrótszym czasie. Dobra koordynacja działań zapewni zwycięstwo.

RZUT DYSKIEM
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 do celu.

ŁADUNEK
Należy również przećwiczyć koordynację i dokładność wykonywania zadań. Zabawa polega na
przeniesieniu niebezpiecznego ładunku w określone miejsce. Elementem budowania zespołu jest
ścisła współpraca między uczestnikami, ze względu na fakt że niebezpieczny ładunek przytwierdzony
jest do kilku linek, a każda linka odpowiada jednej osobie.

PASSA BOLINHA
Za pomocą kubeczków z wodą i siły wydmuchiwanego powietrza uczestnicy muszą
przetransportować piłeczkę ping-pongową do najodleglejszego kubka. Gra wymaga dużej dokładności
i wyczucia.

GĄSIENICA
Totalna abstrakcja, zamieńmy się w gąsienicę! Zabawa z taśmą animacyjną, która polega na
wspólnym, harmonijnym poruszaniu się kilku osób ustawionych jedna za drugą wewnątrz taśmy.

Po wykonaniu wszystkich zadań każda drużyna dostaje materiały i instrukcje
niezbędne do budowy wieży ciśnień. Jak ona będzie wyglądała, zależy tylko
od wyobraźni budujących. Kiedy konstrukcje będą już gotowe, a zbiorniki
pełne wody, rozpoczniemy wyścig w napełnianiu Tuby Archimedesa. 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

