Beczka zabawy - 2 dni

Witamy w Owczarni gdzie za każdym rogiem czai się przygoda. Wśród łagodnych
wzgórz, lasów i jeziora poznamy smak integracji, współpracy i wyśmienitej zabawy. A
nocleg w beczce zapewni nam kolorowe sny.
Ramowy program:
1 Dzień
Wyjeżdżamy w godzinach porannych. Bierzemy udział w zajęciach według programu:
Zajęcia integracyjne sprawdzające poziom współdziałania i zaufania zespołu.
Po zabawie czeka nas obiad w prawdziwej wojskowej kantynie. Gdy napełnimy brzuchy
rozpocznie się dalsza część przygody gdzie poznamy zasady wspinaczki (Rura, Siatka),
oraz sprawdzimy swoje umiejętności w Parku Linowym, i Małpim Gaju (Linówka, Litera V i
A, Żyroskop)Kolacja ,ognisko lub dyskoteka, Nocleg w byłej owczarni w dębowych
beczkach po winie.
2Dzień
Śniadanie, po śniadaniu kolejne atrakcje :
AKCJA PRZYGODA jest znakomitym sposobem na zintegrowanie i wzmocnienie grupy.
Zabawa polega na przemierzeniu szlaku przebiegającego przez las. Marsz odbywa się w
niekonwencjonalnych warunkach ponieważ towarzyszą mu nieprzewidziane
„przeszkody”, „problemy” i „niespodzianki” z którymi grupa musi sobie poradzić. Wśród
zadań znajdują się elementy wysokościowe, linowe oraz intelektualne. Scenariusz
zdarzeń za każdym razem uwzględnia specyfikę i potrzeby grupy. Akcja jest tak
zaplanowana że mogą w niej brać udział wszyscy uczestnicy bez względu na wiek , płeć i
warunki fizyczne ( nie ma elementów wyczerpujących fizycznie). Zawsze najistotniejszym
celem jest dobra zabawa oraz poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

Obiad, po obiedzie do wyboru lekcja zaklinania (rozmowy) z Końmi lub jedna
ze wspinaczek (np. siatka wspinaczkowa, skok ku słońcu)
Po zabawie wspólne pożegnanie, wyjazd w drogę powrotną.

Cena obejmuje: transport autokarem z Gdańska, - zajęcia survivalowe wg
programu przeprowadzone przez instruktorów, nocleg w dębowych beczkach (dla
alergików możliwość spania w namiocie),wyżywienie zgodne z programem, opiekę
pilota lub pracownika biura, bezpłatny udział opiekunów (1 na 10 osób),
ubezpieczenie NNW, podatek VAT
*Wszystkie godziny i zajęcia mogą ulec zmianie ze względu na ilość grup na terenie, pracę
grupy i warunki atmosferyczne.

Cena do uzgodnienia – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.

Beczka zabawy - 3 dni
Ramowy program:
1 Dzień
Wyjeżdżamy w godzinach porannych. Bierzemy udział w zajęciach według programu:
Zajęcia integracyjne sprawdzające poziom współdziałania i zaufania zespołu.
Po zabawie czeka nas obiad w prawdziwej wojskowej kantynie. Gdy napełnimy brzuchy
rozpocznie się dalsza część przygody gdzie poznamy zasady wspinaczki (Rura, Siatka),
oraz sprawdzimy swoje umiejętności przy budowie tratwy. Instruktorzy pokażą nam jak
się bronić(lekcje samoobrony lub ratownictwa) Kolacja Podchody, Nocleg w byłej
owczarni w dębowych beczkach po winie.
2Dzień
Śniadanie, po śniadaniu kolejne atrakcje :
AKCJA PRZYGODA jest znakomitym sposobem na zintegrowanie i wzmocnienie grupy.
Zabawa polega na przemierzeniu szlaku przebiegającego przez las. Marsz odbywa się w
niekonwencjonalnych warunkach ponieważ towarzyszą mu nieprzewidziane

„przeszkody”, „problemy” i „niespodzianki” z którymi grupa musi sobie poradzić. Wśród
zadań znajdują się elementy wysokościowe, linowe oraz intelektualne. Scenariusz
zdarzeń za każdym razem uwzględnia specyfikę i potrzeby grupy. Akcja jest tak
zaplanowana że mogą w niej brać udział wszyscy uczestnicy bez względu na wiek , płeć i
warunki fizyczne ( nie ma elementów wyczerpujących fizycznie). Zawsze najistotniejszym
celem jest dobra zabawa oraz poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Obiad, po obiedzie sprawdzimy swoją wytrzymałość w Parku Linowy, Małpim
Gaju (Linówki, Litera V i A, żyroskop)Kolacja, Dyskoteka, Nocleg.
3Dzień
Śniadanie, Lekcja zaklinania (rozmowy) z Końmi, Strzelnica, Wspinaczka (ścianka
wspinaczkowa, Skok ku Słońcu)
Obiad, podsumowanie wspólnej zabawy, wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje: transport autokarem z Gdańska, - zajęcia survivalowe wg
programu przeprowadzone przez instruktorów, nocleg w dębowych beczkach (dla
alergików możliwość spania w namiocie),wyżywienie zgodne z programem, opiekę
pilota lub pracownika biura, bezpłatny udział opiekunów (1 na 10 osób),
ubezpieczenie NNW, podatek VAT
*Wszystkie godziny i zajęcia mogą ulec zmianie ze względu na ilość grup na terenie, pracę
grupy i warunki atmosferyczne.

Cena do uzgodnienia (za pobyt 2-dniowy) – cena uzależniona od liczby
uczestników, terminu realizacji itp.

Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym.
Jesteśmy elastyczni pod kątem cenowym jak i programowym.

