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TURNIEJ
PROSTO DO CELU

TURNIEJ STRZELECKIod 900 zł

TURNIEJ ŁUCZNICZYod 900 zł

Do dyspozycj i  uczestników:
1. Turniej  łuczniczy -  stanowisko łucznicze wraz z animacją.
2.  Turniej  strzelecki  -  stanowisko z bronią pneumatyczną, markerami paintbal l .

W cenie wl iczono:  animację imprezy, t ransport  sprzętu na miejsce, amunicję.

Turnieje można rozegrać łącznie.

Turniej łuczniczy + strzelecki = od 1500 zł

Propozycja dla osób chcących zmierzyć się
w rywalizacji, w której liczy się celne oko.



ROWEROWE WYZWANIE

Impreza ta realizowana dla grup max. do 20 osób,  na zasadzie rajdu przygodowego opartego 
o scenariuszowe gry terenowe.  

Imprezę można zrealizować bądź jako samodzielny byt, dla grup liczących na świetną zabawę,
opartą o lekki wysiłek fizyczny, bądź jako uzupełnienie szkoleń miękkich z takich zakresów, jak:
motywacja,  współpraca w grupach,  poprawa zaufania do poszczególnych członków zespołów,
komunikacja w zespołach, itp.

Na początku, zapoznajemy Uczestników z zadaniem i zasadami jego realizacji oraz dobieramy
sprzęt (rowery)  i przekazujemy pierwsze informacje.  Kolejne etapy rajdu,  są dla Uczestników
niewiadomą. Poznają je dopiero przez realizację zadań specjalnych, znajdujących się na trasie
wyprawy. Długość trasy to ok. 15 km.

Wśród zadań specjalnych:
- przejście przez pajęczynę pionową i przestrzenną,
- budowa mostu linowego i przeprawa linowa,
- budowa tratwy i przeprawa wodna,
- kompleks zadań alpinistycznych,
- zadania strzeleckie.

W międzyczasie, na Uczestników czekać będą 
nie tylko wspomniane wyżej zadania specjalne,
ale również posiłek.

"Rowerowe wyzwanie"od 2800 zł
Czas trwania: ok. 3 godziny

Rajd - scenariuszowa gra terenowa



MANUSKRYPT

Poszukujemy zaginionego przed wiekami Manuskryptu.

Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły.  Każdy zespół otrzyma do dyspozycji kompas, mapę 
topograficzną oraz przewodnika – instruktora. 

Na mapach będą zaznaczone punkty. Dotarcie do nich da możliwość przystąpienia do kolejnych
zadań. Pokonując napotkane trudności, Uczestnicy będą gromadzić cenne informacje o miejscu
ukrycia Manuskryptu. 

Scenariuszowa mpreza integracyjna

"Manuskrypt"od 2000 zł
Czas trwania: 3 - 6 godzin



POKAZY WALK
RYCERSKICH

Zapraszamy do obejrzenia pokazu umiejętności walecznych rycerzy,  zakutych w zbrojach, w
towarzystwie dam dworu. 

Pokazy te pozwolą przenieść się w przeszłość. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć rycerzy
pojedynkujących się za pomocą różnorakiego typu broni.  Nasi  rycerze  mogą  dla Państwa
przedstawić walki jeden na jednego lub też zorganizować wieloosobowe bitwy.

Oczywiście w zależności od charakteru imprezy staramy się, by pokazy były kompozycyjnie
najlepiej dobrane.

Widowiskowy pokaz rodem ze średniowiecza

"Rycerze"od 1800 zł



POSZUKIWACZE
ZAGINIONEGO SKARBU

Drużyna poszukiwała będzie cennego eliksiru radości,  aby go odnaleźć będzie musiała wykonywać
zadania zespołowe, wykazując się sprytem, sprawnością fizyczną i umysłową oraz pełną współpra -
cą całego zespołu.  Wszystkich na początku dzielimy na 4 podgrupy. Każda podgrupa ma na danym
stanowisku przebywać  ok. 20 min. Na zakończenie tych zmagań przewidzieliśmy realizację zadania
wspólnego, gdzie wymagana jest współpraca całej grupy. Zadanie finałowe to otwarcie skarbu -sejfu,
wewnątrz którego znajduje się poszukiwany przez grupę materiał - eliksir radości (szampan).

Oczywiście scenariusz obejmuje pełną realizacje techniczną jak i animacyjną.

Elementy wchodzące w skład scenariusza:
- rozlewnia substancji
- wieża Hanoi
- tembalans
- tangram
- drwale

Elementy dodatkowe wchodzące w skład scenariusza:
- zajęcia animacyjne (belka w oponę, transport ładunku)
- stanowisko broni pneumatycznej (wiatrówka)
- turniej łuczniczy
- węzły gordyjskie

"Poszukiwacze skarbu"od 2500 zł
Czas trwania: ok. 4 godziny

Impreza integracyjna



BIG CITY

BIG CITYod 1800 zł

Budowanie wielkiej makiety miasta na terenie hotelu i/lub w jego otoczeniu.

Projekt składa się z dwóch etapów:
 
I ETAP : Zadaniem uczestników będzie zdobycie środków niezbędnych do budowy makiety
miasta. Każda grupa otrzyma od nas listę zróżnicowanych zadań, w których będą liczyć się
umiejętności poszczególnych uczestników jak i całej grupy.

II ETAP :Gdy uczestnicy zdobędą już wystarczająco dużo funduszy przejdą już do drugiego
etapu. Kierując się rozsądnym planowaniem wydatków, teraz każda grupa zakupi materiały
do budowy makiety. Efekt będzie zależał od wyobraźni i kreatywności uczestników. 

Impreza integracyjna



KALAMBURY

KALAMBURYod 1800 zł

Gra podzielona jest na rundy, tak by była aktywna, ciekawa i szybko się nie nudziła.
Nieodłącznym elementem tej rozgrywki jest rywalizacja. Podczas jej trwania mniejsze grupy starają
się zdobyć jak najwięcej punktów, aby wygrać z konkurentami.

Zadanie nie jest proste, gdyż dodatkowym elementem podnoszącym trudność jest upływający czas. 

Bardzo ważna okazuje się szybkość reakcji, wzajemne zrozumienie, dokładność przy pokazywaniu
haseł, odporność na stres związany z upływającym czasem.

Impreza integracyjna, scenariuszowa



TEATR OGNIA

 Współpracujemy z grupą artystyczną zajmującą się oprawą wszelkiego rodzaju imprez.
Grupa ta specjalizuje się w pokazach tańca z ogniem(fireshow), żonglerskich pokazach
w świetle uv oraz w artystycznym malowaniu ciała (bodypainting).

Występują również jako mimowie, szczudlarze, żonglerzy, żywe rzeźby, klauni, tancerze
i akrobaci. Oprócz pokazów oraz animacji organizują także
interesujące warsztaty (żonglerskie, bębniarskie,
taneczne i inne).



OPRAWA
ARTYSTYCZNA

Pragniemy Państwu zaoferować ofertę oprawy artystycznej,począwszy od konferansjerów, muzyków,
poprzez tancerzy, mimów po zaplecze sceniczne.
Poniżej przybliżymy sylwetki artystów wykonawców, a także przedstawimy tylko wybraną ofertę, jaką
specjalnie dla Państwa możemy przygotować.

Oprawa imprez integracyjnych i bankietów

Hity muzyki rozrywkowej, takie jak: Nie zadzieraj nosa,
Kolorowe Jarmarki, Ciągle pada, Jedzie pociąg, Sing-
Sing, Testosteron, piosenki z repertuaru między innymi
Michela Buble, Roda Stewarta, Barbry Streisand, Ewy
Bem, Krystyny Prońko. Mnóstwo dobrej muzyki!

Proponowane warianty to:
1) wokalistka/ta - śpiew solo bądź duet do podkładów
2) wokalistka/ta - śpiew solo bądź duet z pianistą
3) wokalistka/ta - śpiew solo bądź duet z kwartetem
smyczkowym
4) trio wokalne zespół MEA - śpiew do podkładów
5) śpiew z pełnym składem muzyków tj. fortepian, gitara
elektryczna, gitara basowa, perkusja

Czas trwania minimum 60 min.

Oprawa imprezod 1000 zł



Zespół Mimów

Mimowie, którzy zawsze wzbudzą podziw i zainteresowanie.
Pomalowani i ubrani na czarno-biało artyści, z gracją przy-
witają gości, zaskoczą psikusem i fantastycznie wprowadzą
w klimat każdej wykwintnej imprezy.
Gdy wszyscy zasiądą za stołami, mimowie Ci wykonają na
szczudłach efektowny taniec, który na pewno zapadnie w
pamięci przybyłych gości.
Czas trwania: od 15 minut.

Zespół MIMÓWod 900 zł

Wieczór fancuski

Wieczór z muzyką francuską - piosenka francuska, stara nieco
już zapomniana. Repertuar łączy w sobie znane i mniej znane
piosenki francuskich i francuskojęzycznych tuzów muzyki kraju
wina i sera. Wśród nazwisk znajdziemy takie jak: Edith Piaf,
Jacques Brel,Lara Fabian czy Jaqcues Brel.
Piosenki są śpiewane w wersji oryginalnej, ale także w wersji
m.in. Wojciecha Młynarskiego czy Andrzeja Ozgi.

Proponowani wykonawcy:
1) Estera Sławińska-Dziurosz śpiew + Dariusz Szweda
fortepian
2) Jakub Mietła lub The Traveling Duo
3) Kwartet smyczkowy + wokalista/ka lub duet
4) tancerki/ tancerze
Czas trwania: około 45 minut.

Wieczór francuskiod 1500 zł



Kapela góralska

Zespół składający się z 4-5 muzyków prezentujący folklor
górali żywieckich. W regionalnych strojach, Ci żywiołowi
muzycy i śpiewacy wzbudzą zainteresowanie niemalże
każdego Gościa.
Czas trwania: od 60 minut.

Kapela góralskaod 1100 zł

Michał Półtorak (skrzypce) oraz Jakub
Mietła (akordeon)

Zespół wykonuje znane i lubiane przeboje światowej
muzyki rozrywkowej. W repertuarze The Traveling Duo
można także usłyszeć utwory m. in. takich wykonawców
jak: A.Piazzolla, Django Reinhardt, R.Galliano, V.Monti
oraz wielu innych artystów. Zespół wspaniale odnajduje
się w stylistyce o rodowodzie francuskim, bałkańskim
oraz słowiańskim, co sprawia iż koncerty grupy emanują
dynamiką i różnorodnością barw. Wszystkie grane utwory
wykonywane są w ciekawych i bogatych aranżacjach,
ukazujących pełnię możliwości brzmienia instrumentów.
Czas trwania: około 60 minut.

The Travelling Duood 900 zł



PAINTBALL

PAKIET MIDI60 zł/os

PAKIET MINI50 zł/os

Paintball jest sportem uprawianym przez ludzi dowolnej profesji i stylu życia,   zarówno przez kobiety
jak i mężczyzn, którzy rywalizują na równi, a wiek nie odgrywa żadnej roli. 
Inteligencja, szybkość myślenia, zdecydowanie i determinacja, a nie siła, prędkość, czy też zwinność
są tutaj kluczowymi czynnikami sukcesu. 
Jest to gra, która wykorzystuje kulki z farbą miotane przez broń pneumatyczną na CO2 lub sprężone
powietrze, zwaną markerami. Wprowadzamy zróżnicowane scenariusze, aby zapewnić uczestnikom
ciekawą rozrywkę.

W cenie wliczono: animację imprezy, umundurowanie,
 transport sprzętu na miejsce imprezy oraz amunicję.

Do wyboru są poniższe pakiety:

PAKIET MAXI80 zł/os
400 SZT. AMUNICJI

300 SZT. AMUNICJI

200 SZT. AMUNICJI



URZĄDZENIA
PNEUMATYCZNE

DMUCHAŃCE900 - 3500 zł

Urządzenia pneumatyczne,  potocznie zwane "dmuchańcami" dają wiele radości nie tylko dzieciom,
ale także dorosłym.   W ofercie znajdują się takie urządzenia,  które dają zabawę małym i większym
grupom.  Nasze "dmuchańce" posiadają wszystkie niezbędne atesty,  podczas zabawy zapewniamy
kompleksową i fachową obsługę. Na tych urządzeniach można sprawdzić swoją sprawność fizyczną,
wytrzymałość, a w pojedynku z przeciwnikami zmierzyć się kto jest lepszy.



Ośrodek Słoneczny Brzeg
Zawady, 42-110 Popów

woj. śląskie

tel. 603 972 000
tel. 667 555 667

biuro@slonecznybrzeg.com
www.slonecznybrzeg.com


