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Oferta wstępna AdrenaLinaPark
Imprezy integracyjne

Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą i skorzystania z usług naszej firmy.
Zajmujemy się organizacją eventów dla firm, imprez integracyjno- motywacyjnych, turnieji,
zawodów, pikników firmowych oraz wieczorów tematycznych.
Zapewniamy Paostwu niezapomnianą zabawę według ustalonego wcześniej
scenariusza, dużą dawkę adrenaliny, a co najważniejsze bezpieczeostwo uczestników w
trakcie trwania imprezy. Wszystkie konkurencje prowadzone są przy użyciu atestowanego
sprzętu, a nad ich przebiegiem czuwają doświadczeni instruktorzy. Przed rozpoczęciem
każdej z dyscyplin uczestnicy przechodzą krótkie szkolenie i informowani są o zasadach
bezpieczeostwa.
Z wybranych przez Paostwa atrakcji jesteśmy w stanie stworzyd scenariusz imprezy
„szyty na miarę”, dostosowany do Paostwa indywidualnych potrzeb.

Z przyjemnością przedstawiamy Paostwu najbardziej popularne atrakcje:
1. Techniki linowe i speleo
2. Wspinaczka skałkowa
3. Zabawy teambuildingowe
4. Eksploracja jaskio
5. Park linowy i tyrolka na zamku
6. Biegi na orientację
7. Strzelnica
8. Paintball
9. Off-Road
10. Urządzenia dla dzieci
11. Urządzenia rekreacyjne dla dorosłych
12. Pokazy Iluzji
13. Kasyna i wieczory tematyczne
14. Atrakcje dodatkowe
 Jazda konna
 Pokazy rycerskie
 Pokazy barmaoskie
15. Usługi dodatkowe
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TECHNIKI LINOWE I SPELEO
Przygotowane tyrolki, mosty, skoki, trawersy i przeprawy przesycone są emocjami.
Nasza wyobraźnia nie ma ograniczeo! Czy Twoja odwaga również?
Poza odwagą konkurencje linowe wymagają sprytu, sprawności fizycznej oraz
wsparcia ze strony grupy. Wszystkie atrakcje są przygotowywane i nadzorowane przez
profesjonalistów, z użyciem atestowanego sprzętu. Zabawa zawsze przebiega z pełną
asekuracją i z zachowaniem zasad bezpieczeostwa, a uczestnicy ubrani są w uprzęże i kaski.

MOSTY LINOWE
To przeszkody (zbudowane z lin syntetycznych), które różnią się od siebie metodą
pokonywania oraz stopniem zaangażowania drużyny. Możecie się Paostwo zmierzyd z
następującymi konkurencjami linowymi:
Koala – przejście po pojedynczej linie rozpiętej między drzewami, nad rzeką lub przepaścią,
trzymając się rękoma oraz zawieszając nogami. Ciężar ciała spoczywa na uprzęży.
Most X – most należy przejśd poruszając się po poziomej linie i trzymając się lin
zawieszonych w kształcie litery X.
Most tybetaoski – most ten pokonuje się idąc po pojedynczej poziomej linie i trzymając się
dwóch równoległych lin, znajdujących się na poziomie barków kandydata.
Most równoległy – spacer po linie rozpiętej kilka metrów nad ziemią. Jedyną pomocą przy
utrzymaniu równowagi jest druga lina idąca równolegle do pierwszej, ponad głową śmiałka.
Most zaufania – konkurencja, w której udział biorą jednocześnie dwie osoby. Spacer po linie
jest możliwy tylko przy idealnej współpracy partnera idącego po linie obok.
Siatka – zadanie polega na skoczeniu ze zbocza skały lub drzewa na zawieszoną kilka metrów
dalej siatkę i zatrzymanie się na niej.
Skok odwagi – zadanie polega na wyskoczeniu ze zbocza i złapaniu zawieszonego kilka
metrów dalej pudełka z niespodzianką. Oczywiście skok odbywa się z pełną asekuracją.
Tyrolka – śmiałek w uprzęży zjeżdża po linie rozpiętej między drzewami pod kątem
kilkunastu stopni. Zjazd odbywa się bez użycia rąk i nóg, i jest możliwy dzięki zastosowaniu
specjalnego
bloczka.
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TECHNIKI SPELEO
Tylko umiejętnośd zjazdu i wchodzenia po linie
pozwala na eksplorację jaskio. Każdy z uczestników może
przekonad się na własnej skórze ile sprytu i siły potrzebują
grotołazi. Proponujmy Paostwu:
Małpowanie – nauka techniki podchodzenia na sztywno
zawieszonej linie, z użyciem specjalnych przyrządów
zaciskowych (croll, jumar).
Zjazd – nauka technik zjazdu po linie z użyciem
przyrządów zjazdowych (stop-rolki, rolki).

WSPINACZKA SKAŁKOWA
Wspinaczka skałkowa jest jednym z najszybciej
rozwijających się sportów extremalnych. Myśląc
„wspinaczka”, często wyobrażamy sobie nieustraszonych
zdobywców najwyższych szczytów w Himalajach czy
Alpach... Tymczasem z nami możesz skosztowad
wspinaczki
na
wyjątkowych
jurajskich
skałach.
Przygotujemy piękne, długie drogi wspinaczkowe dla
każdego, niezależnie od wieku i predyspozycji. Na Paostwa
życzenie możemy również przeprowadzid konkurencję na
sztucznej (pneumatycznej) ściance wspinaczkowej np. na
terenie hotelu.
Zapewniamy
całkowite
bezpieczeostwo,
atestowany sprzęt i opiekę instruktorów.
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ZABAWY TEAMBUILDINGOWE
Konkurencje teambuildingowe są najskuteczniejszym sposobem budowania zgranego
zespołu, gdyż rozwiązanie przygotowanych zadao wymaga współpracy wszystkich członków
grupy. Zabawy tego typu rozwijają zdolności komunikacyjne, wymuszają sprawne
zarządzanie czasem i wymagają szybkiego podejmowania decyzji. Dodatkowo, w czasie
kilkugodzinnej integracji ujawniają się role, jakie pełni w grupie każdy z jej członków oraz ich
słabe i mocne strony.
Możemy Paostwa zapewnid, że przygotowane przez nas konkurencje wpłyną nie tylko
na tworzenie trwałych więzi między pracownikami Paostwa firmy, ale zapewnią im również
świetną zabawę z salwami śmiechu, niekontrolowanymi okrzykami radości oraz gromkimi
brawami.
Przed rozpoczęciem zabawy uczestnicy dzieleni są na drużyny i wraz z instruktorami
rozchodzą się na stanowiska. Na każdym stanowisku instruktorzy wyjaśnią zasady gry i
punktacji. Po określonym czasie następuje rotacja grup na stanowiskach do momentu, aż
każda grupa wykona wszystkie zadania. Po podliczeniu punktów wszyscy uczestnicy zbierają
się w jednym miejscu i następuje ogłoszenie wyników. Zwycięzcy otrzymują dyplomy dla
najbardziej zintegrowanego zespołu oraz butelkę szampana.
Spośród konkurencji teambuldingowych polecamy przede wszystkim:










Pal Tuchajbejowicza
Nienapięty most
Wieża strachu
Robaczek
Zamiana
Supełek
Siłacze
Przeciąganie liny
Przeciąganie samochodu
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Niemy głuchy telefon
Pajęcza sied
Labirynt
Teambalans
Wbijanie gwoździ
Konkurs drwali
Pijak
Hydraulik
Malarz











TANGRAM
Nauka liczenia
Trójkąty
Sztafeta z jajkiem
Bieg w workach
Bieg więźniów
Transporter
Rodeo
Biathlon letni
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Wybór konkurencji teambuildingowych powinien byd uzależniony od ukształtowania
terenu (obecnośd wody lub drzew), wieku i sprawności fizycznej uczestników oraz wielkości
grup. Tworząc dla Paostwa indywidualną ofertę doradzimy, które z wymienionych
konkurencji będą najbardziej odpowiednie dla uczestników imprezy.

EKSPLORACJA JASKIO
Eksploracja jaskio jest zawsze fascynującym przeżyciem, nie tylko dla nowicjuszy,
którzy po raz pierwszy odważą się wejśd „do dziury”, ale również dla tych, którzy już
próbowali swoich sił odkrywając mroczne zakamarki jaskio.
W zależności od doświadczenia, wieku i sprawności fizycznej uczestników imprezy,
organizujemy wyjazdy do jednej z piętnastu jaskio Wyżyny Krakowsko-Wieluoskiej. Zgodnie z
Paostwa preferencjami dobieramy również poziom trudności oraz czas przejścia jaskini. Nad
bezpieczeostwem czuwają doświadczeni grotołazi, którzy dodatkowo przekażą Paostwu
informacje z zakresu morfologii krasowej i historii eksploracji danych obiektów.
Cała grupa zbiera się przed hotelem lub w innym wyznaczonym miejscu, skąd jedzie
w okolice wybranej jaskini (prawdopodobnie częśd drogi będzie trzeba pokonad pieszo).
Zanim wejdziemy do jaskini, każdy z uczestników otrzyma specjalny kombinezon, kask wraz z
czołówką i rękawice oraz przejdzie szkolenie z zasad bezpieczeostwa i poruszania się po
jaskini.

Przykładowe jaskinie:
Jaskinia w Straszykowej Górze
Obszerna pozioma jaskinia. W nowoodkrytych
partiach bardzo ładna, chod nieco już zniszczona szata
naciekowa i ciekawy korytarz o meandrującym przebiegu.
Obecnie, po odkryciach z 1984 roku, jedna z
najciekawszych jaskio Jury.
Jaskinia Piętrowa Szczelina
Jaskinia ma ciekawą budowę, na którą składają się
aż trzy wyraźnie zaznaczone typy charakterologiczne - u
góry ma charakter szczelinowy, niżej to zawalisko w dużej
komorze, pod którą zachował się ciąg korytarzy
powstałych na skutek stagnacji wody.
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PARK LINOWY I TYROLKA NA ZAMKU
PARK LINOWY
Zapraszamy Paostwa do
parku linowego AdrenaLinaPark
położonego w przepięknej scenerii
średniowiecznego
zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu.
Gwarantujemy
aktywny
wypoczynek na łonie natury,
wyśmienitą i bezpieczną zabawę ze
smakiem adrenaliny, pod okiem
profesjonalnej kadry instruktorów.
Park Linowy AdrenaLinaPark
zbudowany jest z 28 przeszkód, których łączna długośd wynosi 400 metrów. Godzinna
zabawa odbywa się na wysokości od 5 do 11 metrów nad ziemią. Różnorodnośd przeszkód
nie pozwoli na nudę: 4 tyrolki z maksimum prędkości i adrenaliny, kładki, które sprawdzą
Paostwa równowagę, wymagające trawersy i wiele innych przeszkód, zapewnią Paostwu
niezapomniane wrażenia oraz poczucie wolności.
Podczas całej zabawy na linach są Paostwo asekurowani przez sprzęt (uprzęże, lonże,
kaski, liny asekuracyjne) najwyższej jakości renomowanych firm, takich jak Petzl, Lhotse,
Tendon, Mamut, Singing Rock.
W Parku Linowym zorganizujemy:
 Zajęcia dla młodzieży szkolnej
 Imprezy integracyjne dla pracowników i klientów
firm
 Wieczory kawalerskie
 Wieczory panieoskie
 Zabawę dla klientów indywidualnych lub
zorganizowanych grup
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Zabawa w parku może stanowid samodzielną atrakcję lub byd elementem scenariusza
złożonego z kilku stanowisk.

TYROLKA NA ZAMKU
140 metrowy Zjazd Tyrolski na Zamku w Ogrodzieocu
dostarczy Paostwu niezapomnianych wrażeo. Zjazd wzdłuż
stalowej liny, rozciągniętej między Basztą Skazaoców a Skałami
Wielbłąda na wysokości 20 metrów, będzie niesamowitym
doświadczeniem nawet dla najodważniejszych. W czasie zjazdu
możliwe jest osiągnięcie prędkości kilkunastu kilometrów na
godzinę, a hamowanie odbywa się przy pomocy specjalnej siatki.
Zabawa jest bezpieczna również dla najmłodszych uczestników odbywa się tylko przy użyciu atestowanego sprzętu i pod opieką
doświadczonych instruktorów.

BIEGI NA ORIENTACJĘ
Orienteering
to
bardziej
zaawansowana
forma
harcerskich
podchodów, w czasie których drużyna
musi wykazad się doskonałą orientacją w
terenie, logicznym myśleniem i zdolnością
budowania strategii. W czasie zabawy
przydadzą się również: komunikatywnośd,
zwinnośd, siła i pomysłowośd. Konieczna
będzie też umiejętnośd posługiwania się
mapą
i
kompasem.
W
czasie
kilkugodzinnego marszu i wykonywania
najróżniejszych zadao uczestnicy poznają
nie tylko siebie nawzajem, ale mają też
okazję zwiedzid wiele ciekawych miejsc.
Scenariusz biegu na orientację możemy przygotowad dla każdego wskazanego przez
Paostwa miejsca, czy to miasto, czy pole, czy las. Zabawa nadaje się dla wszystkich grup bez
względu na ich wielkośd.
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Przykładowy scenariusz:
W POGONI ZA CZARNYM PSEM
(scenariusz dla grupy do 60 osób)

Impreza ma charakter turnieju. Miejscem rozpoczęcia imprezy jest dziedziniec Zamku w
Ogrodzieocu. Spotykamy się o wyznaczonym czasie, następuje podział na cztery teamy (po
12 - 15 osób). Każda drużyna wybiera sobie nazwę, dostaje mapę z zaznaczonymi stacjami,
kompas oraz wskazówki, jak należy zachowad się w awaryjnych sytuacjach.
Zespoły zaczynają zabawę w określonym przez organizatora miejscu (na określonej
stacji) i przemieszczają się w wyznaczonym kierunku. Zadaniem drużyn będzie odnalezienie
kolejnych punktów i wykonanie zadao, które są przygotowane i odpowiednio punktowane.
Na odnalezienie punktu i wykonanie zadania wyznaczony jest limit czasowy (zależny od
liczby uczestników i stacji).
Dodatkowe zadania do pokonania przez uczestników w trakcie rajdu:
 Wspinaczka skałkowa – zawodnicy, pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów, zmierzą się z
dwoma drogami wspinaczkowymi w naturalnej skale.
W razie niepogody (lekki deszcz) zmieniamy
konkurencję na podchodzenie po linie na przyrządach
(techniki alpinistyczne).
 Park linowy - od pokonania mamy 28 przeszkód
ulokowanych na drzewach. Są to przeróżne kładki,
mosty i drabinki. Zakładamy odpowiedni sprzęt,
przechodzimy przeszkolenie i ruszamy na górę.
 Paintball - każda drużyna rozgrywa dwie bitwy,
podczas których ma za zadanie wyeliminowad jak
największą liczbę przeciwników.
 Quady – nauka, a następnie przejazd na czas po
specjalnie przygotowanym torze, oczywiście pod
okiem instruktora.
 Tyrolka na zamku – przejazd przez cały
dziedziniec zamku na poziomo rozciągniętej linie, im
więcej razy uda się drużynie przejechad, tym więcej
punktów zdobędzie.
 Strzelnica - strzelamy z łuku i broni pneumatycznej do tarcz, liczba punktów
zdobytych przez wszystkich członków daje wynik całego zespołu.
 Dodatkowo na trasie będą miały miejsce gry i zabawy logiczne.
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TURNIEJE STRZELECKIE

Rywalizacja na stanowiskach strzeleckich i
łuczniczych z pewnością wzbudzi w uczestnikach
zabawy wolę walki, i nie ma co się dziwid, gdyż
najlepszy zostanie mianowany królem strzelców i
zdobędzie cenne trofeum. Aby tego dokonad
konieczna jest umiejętnośd koncentracji, celne
oko i pewna ręka.
W czasie turnieju każdy z uczestników
dostaje własną tarczę, z którą porusza się po
kolejnych stanowiskach (na każdym z nich
maksymalna liczba zdobytych punktów jest taka
sama). Na każdym stanowisku uczestnik oddaje
określoną liczbę strzałów wg wskazówek, jakich
udzieli instruktor przed rozpoczęciem rozgrywek.
Każdy rodzaj broni obsługuje jeden instruktor,
który udzieli informacji o typie broni, pozycji
strzeleckiej i zasadach bezpieczeostwa. Każdy
uczestnik

turnieju

ma

również

możliwośd

oddania strzałów próbnych przed założeniem
właściwej tarczy.
Turnieje

strzeleckie

mogą

byd

przeprowadzone nawet przy bardzo dużych
grupach (również na piknikach i festynach)
praktyczne w każdym terenie (z zachowaniem
zasad bezpieczeostwa). Czas, jaki jest potrzebny
na przeprowadzenie konkurencji jest zależny od
ilości osób i stanowisk strzelniczych.
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Polecamy Paostwu wybór kilku z poniższych stanowisk strzelniczych:
 Broo śrutowa gwintowana długa z lunetą 4,5 mm
 Broo śrutowa gwintowana długa 4,5 mm
 Broo śrutowa gwintowana krótka 4,5 mm
 Łuk bloczkowy
 Łuk tradycyjny
 Broo paintballowa
 Proca
 Rzut tomahawkiem do celu
 Rzut nożem treningowym do celu
Jeśli przenośna strzelnica to dla Paostwa zbyt małe wyzwanie, zapraszamy na
strzelanie z broni palnej do rzutek na strzelnicy.

PAINTBALL
Paintball to gra strategiczna, która poza sprawnością fizyczną wymaga od
uczestników zdolności logicznego myślenia i szybkości w podejmowaniu decyzji. Ciekawe
scenariusze gwarantują nie tylko świetną zabawę i dużą dawkę adrenaliny, ale również
znacząco wpływają na integrację zespołu.
Dzięki dużej mobilności jesteśmy w stanie zorganizowad grę Paintballową w
wyznaczonym przez Paostwa miejscu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W
zależności od czasu trwania imprezy oraz ilości kulek, możliwe jest przeprowadzenie jednego
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Przykładowe scenariusze gry w Paintball:
Wojna – najpopularniejszy scenariusz gry, dobry na rozgrzewkę przed bardziej
skomplikowanymi rozgrywkami. W wojnie biorą udział dwie drużyny, z których wygrywa ta,
która wyeliminuje wszystkich graczy drużyny przeciwnej.
Zdobywanie flagi – każda z dwóch drużyn posiada swoją bazę z umieszczoną w niej
flagą. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza zdobędzie flagę drużyny przeciwnej.
Podchody – grupa dzielona jest na pięd kilkuosobowych drużyn, z których każda
startuje z innego punktu. W każdym punkcie znajdują się pieczątki w pięciu różnych kolorach,
a gracze mają trwale przymocowane tabliczki, na których odnotowują obecnośd w punktach
kontrolnych. Wygrywa ta grupa, która jako pierwsza zdobędzie wszystkie pięd punktów… o
ile ktokolwiek pozostanie przy życiu:]
Koktajl – scenariusz dobry na zakooczenie rozgrywek i „wystrzelanie” kulek. Nie ma
tu wygranych ani przegranych. Grupa podzielona jest na trzyosobowe zespoły, z których
każdy walczy z każdym. Zabici schodzą do punktu kontrolnego, a gdy zbiorą się w nim trzy
osoby, tworzą nowy zespół i znów włączają się do gry.

Niezależnie od wybranego przez Paostwa scenariusza oraz ilości wykupionych kulek
każda gra rozpoczyna się zbiórką i podzieleniem grupy na drużyny. Następnie uczestnicy
przejdą krótkie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeostwa i zapoznają się z działaniem
markerów. Każdy z uczestników otrzyma strój ochronny oraz maskę, a po przebraniu się zabezpieczony marker oraz kulki. Gdy wszyscy zawodnicy są gotowi i uzbrojeni wraz z
doświadczonym instruktorem udają się na pole walki. Drużyny rozdzielane są w
odpowiednich miejscach i na sygnał instruktora rozpoczynają grę. Po zakooczeniu
scenariusza wszyscy spotykają się w wyznaczonym punkcie kontrolnym, gdzie można
opatrzyd rany lub dokupid amunicję.
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OFF-ROAD
QUADY
Quady, w wolnym tłumaczeniu z języka
angielskiego zwane wszędołazami, umożliwiają
pokonanie każdej przeszkody, czy to konarów
drzew, grząskiego terenu czy stromego zbocza.
Jazdę quadami polecamy pasjonatom przygód,
którym niestraszne jest błoto i piach, a duża
prędkośd przyjemnie podnosi poziom adrenaliny.
W zależności od Paostwa preferencji
zorganizujemy
rekreacyjne
przejażdżki,
wymagające rajdy, gry terenowe, jazdę
zręcznościową lub jazdę po torze. Uczestnicy nie muszą mied doświadczenia w prowadzeniu
pojazdów mechanicznych ani prawa jazdy, gdyż imprezy organizowane są na prywatnych
terenach, a każdy uczestnik przechodzi krótki kurs z obsługi i bezpiecznego użytkowania
quada. Nad przebiegiem zabawy zawsze czuwają doświadczeni instruktorzy, a poziom
trudności trasy uzależniony jest od umiejętności uczestników.
Wyprawa na quadach – gwarantujemy nie tylko dreszczyk emocji przy pokonywaniu
przeszkód przygotowanych przez naturę, ale również zwiedzenie malowniczych zakątków
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Opcję tę polecamy niezbyt licznym grupom, gdyż każdy z
uczestników ma do dyspozycji własną maszynę.
Każda wyprawa rozpoczyna się przeszkoleniem uczestników oraz sprawdzeniem
możliwości quadów na krótkim torze. Następnie w ślad za przewodnikiem grupa wyrusza w
teren, w którym nie raz przyda się pomoc kolegów, by wyciągnąd niesforną maszynę z błota
lub piachu.
Proponujemy przejazd wszystkich uczestników przygotowaną przez nas trasą, rajd wg
road booków ze zbieraniem pieczątek lub przeprawy na orientację, z użyciem map i
kompasów.
UWAGA: Oczekujemy zwrotu quada z pustym bakiem, w stanie wskazującym na
zużycie przy pełnym zadowoleniu klienta!!!
Jazda po torze – dla licznych grup przygotujemy specjalny tor z wyprofilowanymi
zakrętami, zagłębieniami w ziemi lub innymi przeszkodami, zależnie od ukształtowania
terenu. Zabawa na torze może mied charakter rekreacyjny lub przybierad formę wyścigu i
rywalizacji między grupami.
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SAMOCHODY TERENOWE
Fani motoryzacji, którzy lubią mied dach nad głową, mogą wybrad z naszej oferty
wyprawy off-roadowe samochodami terenowymi. Każdy, kto twierdzi, że jest świetnym
kierowcą powinien sprawdzid swoje umiejętności w jeździe poza asfaltowymi szlakami.
Bagna, strome podjazdy i zjazdy, trawersy, strumienie i głębokie koleiny wymagają zdolności
technicznych i opanowania. Jeden fałszywy ruch może sprawid, że zamiast kierownicy trzeba
będzie chwycid łopatę.
Oferujemy Paostwu wyprawy z naszymi kierowcami lub opcję, w której uczestnicy
usiądą za kierownicą terenówki. W wyprawie mogą brad udział osoby posiadające prawo
jazdy kat. B, będące w stanie trzeźwości. Przed rozpoczęciem jazdy instruktorzy udzielą
wskazówek dotyczących jazdy w terenie oraz czytania roadbooków.
Pilot rajdowy - uczestnicy zabawy wcielają się w rolę pilotów rajdowych. Na
podstawie roadbooków pasażerowie udzielają wskazówek kierowcy samochodu by dotrzed
do kolejnych pieczątek umieszczonych na trasie przejazdu. Pionowe zjazdy, wyboje i trudne
technicznie trawersy dostarczą pasażerom niezapomnianych emocji.
Kierowca rajdowy – odważnych, dla których zwykła „wycieczka” to za mało,
zachęcamy do zajęcia miejsca kierowcy. Nasz instruktor będzie czuwał nad bezpieczeostwem
z fotela pasażera. Pozostała częśd grupy, korzystając z roadbooków, wyznacza kierunek jazdy.
Celem jest zdobycie wszystkich pieczątek w jak najkrótszym czasie, utrudnieniem jest fakt, że
pieczątki należy podbid na karcie pojazdu trwale do niego przymocowanej. Uczestnicy mogą
po drodze zmieniad się za kierownicą samochodu.
W czasie rajdu 4x4 mogą się zdarzyd nieprzewidziane sytuacje:
Pusty bak – w jednym z aut skooczyło się paliwo, trzeba zatankowad, ale jak? Do
najbliższej stacji kilkanaście kilometrów przez las i bagno. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
w aucie znajduje się mapa, która wskaże miejsce ukrycia wykrywaczy metali, saperek i sond.
Z ich pomocą możliwe będzie odnalezienie kanistra z benzyną i ruszenie w dalszą trasę.
Slalom ślepca – jazda samochodem jest banalnie prosta, ale czy potraficie to zrobid z
zamkniętymi oczami? Zadaniem grupy jest pokonanie, w jak najkrótszym czasie,
wytyczonego odcinka trasy. Dla utrudnienia kierowca ma na oczach przepaskę i musi zaufad
swoim pasażerom, którzy udzielą niezbędnych wskazówek.
Uwaga leśniczy! – w czasie jazdy po wytyczonej trasie okazuje się, że organizatorzy
zapomnieli o zakazie wjazdu. Po drodze mijaliśmy też samochód leśniczego, który może nas
srogo ukarad za zignorowanie zakazu. Aby nie dad się złapad leśniczemu, konieczne jest
zgaszenie silników i przepchanie samochodów przez teren wyłączony z ruchu (konkurencja
może byd przeprowadzona na czas).
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URZĄDZENIA DLA DZIECI
W naszej ofercie znajdą Paostwo również mnóstwo atrakcji, które są niezastąpione
przy organizacji festynów, pikników oraz imprez rodzinnych, na których to dobry humor
najmłodszych uczestników jest naszym priorytetem. Spośród szerokiej gamy urządzeo
pneumatycznych, trampolin i karuzel jesteśmy w stanie stworzyd zestaw zabaw odpowiedni
dla dzieci w każdym wieku.
Wszystkie urządzenia dla dzieci są zupełnie bezpieczne, posiadają atesty i wymagane
ubezpieczenia, a zabawa odbywa się pod bacznym okiem instruktorów.
Dmuchane zjeżdżalnie:
 Zjeżdżalnia Statek Piracki
 Zjeżdżalnia Tygrys
 Zjeżdżalnie duża, średnia i mini
 Połykacz Delfin
Inne urządzenia dmuchane:
 Trampolina Zamek
 Dmuchany tor przeszkód
 Suchy basen
 Dmuchana koszykówka
 Bungee run
 Gladiatorzy
 Gigantyczne piłkarzyki
 Kręgle
 Kłody do rywalizacji
Inne urządzenia dla dzieci:
 Auta akumulatorowe (5 szt)
 Karuzela dla małych dzieci
 Euro-batut (4 stanowiska)

URZĄDZENIA REKREACYJNE DLA DOROSŁYCH
Każdemu z nas zdarza się wracad myślami do czasów dzieciostwa i tęsknid za
nieskrępowaną niczym zabawą. Polecamy urządzenia rekreacyjne, które pozwolą Paostwu
znów poczud dziecięcą radośd płynącą z rywalizacji, wyzwolą ogromne pokłady energii i
wywołają mnóstwo nieskrępowanego niczym śmiechu. Przygotowane przez nas „zabawki dla
dużych dzieci” pozwolą się Paostwu zrelaksowad i zapomnied o codziennych problemach.

tel. 513 105 201, 513 105 202

www.adrenalinapark.pl

Oczywiście wszystkie sprzęty posiadają niezbędne atesty, a my zapewnimy
profesjonalną i miłą obsługę. Pomożemy również wybrad urządzenia najlepiej pasujące do
charakteru imprezy oraz preferencji jej uczestników.
Najpopularniejsze urządzenia:
 Zorbing – kula sferyczna o średnicy zewnętrznej 4 m
i wewnętrznej 1,5 m. Zabawę można prowadzid w
kilku wersjach: w najprostszej jeden z uczestników
wchodzi do wnętrza kuli i pokonuje wyznaczoną
trasę „na chomika”, oczywiście w jak najszybszym
tempie. Bardziej skomplikowane rozrywki to sztafeta
lub bieganie po wodzie.
 Gigantyczne
piłkarzyki
–
barowa
wersja
piłkarzyków, w których plastikowe ludziki zastępowane są żywymi ludźmi. Utrudnieniem
jest ograniczony zakres ruchów i koniecznośd współpracy z całą drużyną.
 Euro-batut (4 stanowiska) – czteroosobowa trampolina pozwalająca na 10 metrowe
skoki w uprzęży na gumach.
 Bungee run – zabawa polegająca na konkurencji między dwiema osobami. Wygrywa ta,
która dobiegnie najdalej i najdalej pozostawi przypiętą na rzep poduszkę. Trudnośd
polega na przypięciu uczestników do gumowej uprzęży, która ściąga biegaczy w tył.
 Bungee basket – gra w kosza na gumowych linach jest trochę trudniejsza od zwykłej, ale
daje też więcej satysfakcji i śmiechu.
 Koszykówka dmuchana – teraz można grad w koszykówkę bez boiska, dodatkowo
pneumatyczne kosze oddają piłki, więc nie trzeba po nie biegad.
 Gladiatorzy – konkurencja polegająca na zepchnięciu konkurenta z podestu za pomocą
długiego, miękkiego wałka.
 Kręgle – teraz można w nie zagrad w każdym miejscu na dmuchanym torze.
 Rodeo byk mechaniczny – kto z Paostwa utrzyma się najdłużej na nieujarzmionym dotąd
byku?
 Sumo – zabawa polega na wypchnięciu rywala poza matę lub przewróceniu go. Nie jest
to jednak proste gdyż chętni do walki przebrani są w kombinezony przypominające
japooskich zapaśników. Gwarantujemy, że przy tej konkurencji nie obejdzie się bez
wybuchów śmiechu.
Urządzenia rekreacyjne mogą stanowid samodzielne atrakcje lub byd częścią złożonego
scenariusza. Doskonale nadają się do rywalizacji między drużynami. Szczególnie polecamy
przy scenariuszu rozgrywek olimpijskich.
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POKAZY ILUZJI
Najlepsza zabawa to taka, która dostarcza najwięcej wrażeo. Poza ekstremalnymi
przeżyciami zaserwujemy Paostwu odrobinę zaskoczenia, zdziwienia i oderwania od
rzeczywistości. Stanie się to podczas profesjonalnego pokazu iluzji. Nasz Magik może
Paostwa zaczarowad w jednym z trzech programów:
Iluzji scenicznej - magiczne show trwające od 5 do 60 minut, w czasie którego:





nastąpi pojawienie się i zniknięcie asystentki,
solidne, metalowe pierścienie będą się łączyd i rozdzielad,
baoki mydlane będą zmieniad się w kryształy,
będą pojawiały się i znikały różne przedmioty.

Iluzji z bliska - pokaz, który może trwad nawet przez całą imprezę,
w czasie której każdy uczestnik ma szansę doświadczyd na
"własnej skórze" niemożliwego:





przewidywania przyszłości, czytania w myślach,
obrotu ręki o 360 stopni,
pojawiania się, znikania i teleportacji monet,
karcianych sztuczek.

Pokazu dla Dzieci – 35 minutowy pokaz dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, w czasie którego dzieci biorą udział w
każdym z przedstawianych trików i same, jako pomocnicy, tworzą
niesamowity pokaz i przenoszą się do świata magii.
Dzięki udziałowi widzów w sztukach kontaktowych, które
znajdują się w każdym z programów, uczestnicy czarują wraz z
naszym magikiem. Komiczne iluzje tworzą humorystyczne i
wesołe przedstawienie, które staje się niecodzienną rozrywką.
Pokazy Iluzji mogą stanowid odrębną atrakcję lub częśd
większej imprezy tematycznej. W czasie pokazu mogą byd
przeprowadzane dodatkowe konkursy i konkurencje.

KASYNA I WIECZORY TEMATYCZNE
Po całodziennej zabawie pełnej wytężonej pracy muskułów i umysłu, proponujemy
Paostwu zmianę aranżacji na przytulne wnętrze. Zmiana scenerii nie oznacza jednak, że to
koniec emocji. W świecie hazardu, do którego Paostwa zapraszamy, poziom adrenaliny nie
opadnie aż do późnych godzin nocnych, w których zostanie wyłoniony najlepszy hazardzista.

tel. 513 105 201, 513 105 202

www.adrenalinapark.pl

Dodatkowo, wraz z kasynem, możemy przenieśd Paostwa do czasów PRL-u, prohibicji
lub hipisowskiej wolności, a także do Meksyku, na dziki zachód lub Hawaje, zależnie od
Paostwa „zachcianki”.
W wersji podstawowej zaprosimy Paostwa do gry na trzech stołach kasynowych:
ruletka, Black Jack oraz poker Texas Hold’em. Na początku zabawy każdy uczestnik otrzyma
określoną ilośd falsyfikatów gotówki, którą będzie mógł wymienid na żetony przy wybranym
przez siebie stole. Nasi krupierzy na bieżąco będą tłumaczyli zasady gry i czuwali nad jej
przebiegiem, a w ostatniej godzinie otwarcia kasyna zostanie rozegrany turniej, w którym
wyłonimy najlepszego Pokerzystę. Na zakooczenie wieczoru uczestnicy zabawy wymieniają
żetony na fikcyjną gotówkę i przystępują do licytacji gadżetów związanych z kasynem.
W wersji rozszerzonej całą zabawę oraz dodatkowe konkursy np. rosyjską ruletkę,
przeprowadzi konferansjer, DJ natomiast zadba o dobrą muzykę i atmosferę na parkiecie.

ATRAKCJE DODATKOWE
JAZDA KONNA
Pod opieką instruktorów górskiej turystyki jeździeckiej, organizujemy wszelakie
imprezy jeździeckie, rajdy, kuligi i przejażdżki na terenie Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej.

POKAZY RYCERSKIE
Na życzenie naszych klientów przeniesiemy się w czasy średniowiecza. Uczestnicy
imprezy będą mogli nie tylko obejrzed pokaz walk rycerskich, ale również zmierzyd się w
licznych zabawach, wcielid w średniowieczne postacie lub uczestniczyd w zajęciach z
garncarstwa.
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POKAZY BARMAOSKIE
W czasie wieczornej zabawy niewątpliwą atrakcją będzie pokaz technik barmaoskich
wraz z krótkim szkoleniem dla uczestników imprezy. Pokaz może byd przeprowadzony w
wersji podstawowej lub jako Open Bar.

USŁUGI DODATKOWE
KOLACJA GRILLOWA NA RANCHO
Po pełnym atrakcji dniu, a przed rozpoczęciem pełnego atrakcji wieczoru
proponujemy Paostwu regenerację sił przy suto zastawionym stole.
DYSKOTEKA Z DJ’EM LUB KARAOKE
Nawiązane w czasie zabaw integracyjnych znajomości nie pozwolą naszym gościom
szybko się ze sobą rozstad. Aby dad im pretekst do spędzenia razem jeszcze kilku godzin
zapraszamy na parkiet lub do mikrofonu. Wspólny taniec i śpiew to okazja do swobodnego
zacieśniania więzi, a także do pozbycia się resztek sił i obniżenia poziomu adrenaliny przed
położeniem się spad.
BAZA NOCLEGOWA
Aby zmęczeni imprezowicze nie musieli, staropolskim zwyczajem, szukad miejsca w
okolicznych gospodach, ani rozbijad namiotów na polach biwakowych, proponujemy
skorzystanie z jednego z zaprzyjaźnionych obiektów noclegowych:
 HOTEL *** - 97 miejsc noclegowych (107 wraz z dostawkami) w pokojach o wysokim
standardzie oraz 3 sale konferencyjne dla maksymalnie 130 osób. Hotel dysponuje
rozległym terenem, na którym istnieje możliwośd zorganizowania imprezy
integracyjnej.
 HOTEL *** - 50 miejsc noclegowych w luksusowych apartamentach i pokojach w
samym centrum Jury. Możliwośd wynajęcia sali konferencyjnej na 100 lub 60 osób.
 HOTEL – 47 miejsc noclegowych w wygodnych i przestronnych pokojach (2,3,4 i 6
osobowych).
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY – umiejscowiony w okolicach zamku
ogrodzienieckiego ośrodek dysponuje 52 miejscami noclegowymi oraz 3 salami
konferencyjnymi na max. 250 osób. Na terenie ośrodka znajduje się również
kręgielnia oraz korty tenisowe.
AGROTURYSTYKA – 5 pokoi dwu i trzyosobowych z łazienkami w cichej i
spokojnej atmosferze oraz w towarzystwie strusi. Do dyspozycji kuchnia i salon z
kominkiem oraz pyszne dania ze strusich jaj serwowane przez gospodynię.

USŁUGI TRANSPORTOWE
Dla wygody naszych gości zajmiemy się również wynajęciem autokarów lub
busów, które szybko i bezpiecznie przetransportują grupę z hotelu na miejsce imprezy
oraz odwiozą do bazy noclegowej. Mamy do zaoferowania autobusy na 30, 50, 55 i 57
osób oraz busy z 8, 19, 22 lub 28 miejscami.
FOTOREPORTAŻ Z IMPREZY
„Żałuj, że Cię nie było…”, „A pamiętasz jak…?” – wyjazd integracyjny będzie z
pewnością tematem wielu rozmów między pracownikami Paostwa firmy. Aby
wspomnienia nie wyblakły, a nieobecni mogli jeszcze lepiej zrozumied co ich ominęło,
wykonamy dla Paostwa profesjonalny fotoreportaż z imprezy. Prezentacja ze zdjęd
będzie także niezastąpionym materiałem do podsumowania wyjazdu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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