
„GRY PLENEROWE”



20-200 OUT

2-4h INTEGRACJA

OPERACJA ADRENALINA
Co jest grane… ?

Akcja, tempo, adrenalina! To scenariusz łączący w sobie kilkanaście ciekawych atrakcji 

spiętych jednym, dynamicznym scenariuszem. Zadaniem uczestników jest odnaleźć i 

zaliczyć jak najwięcej zadań, za które dostajemy punkty. Drużyna z największą ilością
punktów zwycięży! 

Czego się spodziewać ?

Kilkunastu zadań sprawnościowych, team-buldingowych i podnoszących adrenalinę. 

Prowadzącego animatora do każdej grupy (10os), regulaminów lub map oraz dużej porcji 

pozytywnej energii. Gry, dzięki której spędzicie aktywnie czas w niesamowitym klimacie i 

warunkach. 

Jaki cel chcemy osiągnąć ?

Zintegrować i nagrodzić Wasz zespół. Namówić do współpracy, planowania oraz 

koordynacji działań. W projekcie tak różnorodnym i tak zróżnicowanych zadaniach 

kluczem będzie odkrycie mocnych stron poszczególnych członków zespołu i ich 

wykorzystanie.



20-200 OUT

2-4h WSPÓŁPRACA

ROBINSONOWIE
Co jest grane… ?

Robinsonowie to gra scenariuszowa, mająca na celu zabawę, integrację i budowanie 

pozytywnych relacji w zespole. Każda grupa otrzymuje opiekuna i mapę terenu z 

zaznaczonymi „Sprawnościami Robinsona” oraz regulaminem. Zadaniem uczestników 

będzie uzbieranie wystarczającej ilości punktów, aby w wielkim finale zbudować tratwę i 

dopłynąć do miejsca gdzie zatopiony jest legendarny skarb.

Czego się spodziewać ?

Podziału na drużyny, wesołej kadry, kilkunastu “sprawności Robinsona” , w których 

będziemy zdobywać punkty, intrygującego klimatu i wesołego prowadzenia oraz 

oryginalnego finału. To fantastyczna integracja w plenerze i przygoda, którą zapamiętacie na 

długo!

Jaki cel chcemy osiągnąć ?

Zintegrować zespół, w dynamicznej i ciekawej grze z kapitalnym finałem! To projekt, który 

buduje pozytywne emocje i generuje fantastyczne wspomnienia! Punkty zbieramy wszyscy, 

ale cel (i związane z nim świętowanie) jest jeden!



20-200 OUT

2-4h RYWALIZACJA

IGRZYSKA NA WESOŁO
Co jest grane… ?

Każdy chyba kiedyś marzył o olimpijskim występie! Dlatego proponujemy organizację
szalonych igrzysk sportowych, z wyraźnym przymrużeniem oka. Ma być nie tylko sportowo, 

ale również wesoło i ciekawie! To dynamiczny projekt, który generuje potężne emocje!

Czego się spodziewać ?

Kilkunastu konkurencji rozgrywanych jednocześnie, na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”. 

Potężnej porcji dynamicznych emocji i wrażeń. Integracji w zupełnie nowym wydaniu.

Jaki cel chcemy osiągnąć ?

Zawody sportowe zawsze generują duże emocje i wyzwalają dużo energii. I właśnie to jest 

celem naszego projektu. Olbrzymia ilości pozytywnej energii, która naładuje Wasz zespół!


