IMPREZA INTEGRACYJNA
„PRZYGODA NA WYSOKOŚCI”
Biuro Podróży Junior wraz ze współpracującą firmą eventową,
prezentuje przykładową ofertę o charakterze integracyjnym pt.
„Przygoda Na Wysokości”
Celem imprezy jest dobra zabawa i integracja.
Na każdym stanowisku są sędziowie-instruktorzy, którzy służą
uczestnikom pomocą oraz zliczają punkty lub mierzą czas. Wszystkie
grupy muszą zaliczyć te same punkty techniczne tj. kolejka tyrolska,
wspinaczka skałkowa, most linowy, zjazd pionowy.
Po zakończeniu zabawy odbywa się oficjalne podsumowanie.
Wyłaniamy zwycięzców i nagradzamy najlepsze zespoły.
Kolejka tyrolska – bardzo efektowny, szybki zjazd kątowy na
bloczkach po linach, instalacje rozmieszczone są na przepięknych
ekspozycjach skalnych.
Most linowy – zwany inaczej mostem murzyńskim, to
przeprawa linowa po dwóch równolegle rozwieszonych nad ziemią
linach. Należy dojść do końca mostu i z powrotem.
Wspinaczka skałkowa – chodzi o wspięcie się jak najwyżej do
wyznaczonego punktu.
Zjazd pionowy – tutaj zadaniem uczestników, jest zjechać na
sam dół po ścianie skalnej.
Konkurencje strzeleckie:
 Turniej łuczniczy
 Turniej strzelecki – broń pneumatyczna
 Turniej strzelecki – broń paintballowa –
tarczy

strzelanie do

Konkurencje team-buildingowe – współpraca zespołu:
 Wieloosobowe narciarstwo alpejskie (wersja letnia!)
 Wyścig skrzynek – uczestnicy stają na skrzynkach (skrzynek jest
mniej niż uczestników), ostania osoba zabiera skrzynkę spod
własnych nóg i podaję ją do pierwszej osoby, ta ustawia otrzymaną
skrzynkę na przed sobą i przechodzi na nią, cała grupa przesuwa
się o jedno miejsce do przodu, liczy się czas pokonania
wyznaczonego docinka drogi.
 Tajemnicza Pajęczyna – zadanie bardzo integrujące, polega na
przejściu całego zespołu na drugą stronę pajęczyny. Każdy
zawodnik musi wybrać inne oczko, a osoba, która przeszła na
drugą stronę nie może wrócić do pomocy. Liczy się pomysłowość
i strategia zespołu.
 Pijany kowal – zadanie bardzo zabawne, chodzi o to aby w jak
najkrótszym czasie wbić dużego gwoździa w pieniek. Zadanie
wydaje się banalne, ale nic z tego,
 Przelewanie wody - zespołowe przelewanie wody. Konkurencja
bardzo zespołowa.

 Budowanie wieży ze skrzynek – zadanie polega na jak
najszybszym zbudowaniu wieży z pustych skrzynek za pomocą
technik alpinistycznych. Uczestnicy są w 100% zabezpieczeni.
Wszystkie konkurencje odbywają się pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów i ratowników górskich.
Czas trwania ok. 4-5h
Cena: do negocjacji







Oferta zawiera:
 kadrę instruktorską na najwyższym poziomie
 opiekę doświadczonych organizatorów turystyki
 specjalistyczne wyposażenie uczestników imprezy
zabezpieczenie sędziowskie
nagłośnienie i speakera
listy startowe
zabezpieczenie medyczne
podsumowanie i rozdanie nagród
Catering - opcja dodatkowa:

I wersja:
Ognisko z produktami regionalnymi: swojskie wędliny, prawdziwy chleb
na zakwasie: wiejski i razowy, smalec, dodatki, woda mineralna ok. 25 zł/os.
Grochówka z kotła z ogniska ok. 13,50 zł/os.
II wersja:
Catering menu: kiełbaska, kaszanka, chleb ze smalcem, oscypki grillowane
z żurawiną, żurek staropolski, ogórek, surówki, kawa/herbata, woda
mineralna, dodatki ok. 59 zł/os.
UBEZPIECZENIE NNW - opcja dodatkowa: ok. 15 zł/os.

