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SKOK

jest to skok oddawany z wysokiego obiektu w technice rope
jump. Uczestnik jest podpięty długą liną dynamiczną do dwóch lin
nośnych. Bloczki na linach nośnych powodują, że w momencie
oddawania skoku, uczestnik lecąc swobodnie w dół, jednocześnie
zjeżdża wzdłuż lin nośnych odsuwając się od obiektu.

WAHADŁO

jest to forma ogromnej huśtawki. Uczestnik stojąc na jednym
moście, podpięty jest liną do mostu naprzeciwko.
Oddając skok następuje lot swobodny w dół, a następnie
wpadnięcie w ruch wahadłowy.

LUDZKA PROCA

uczestnik wpięty jest w środek lin gumowych zawieszonych
wzdłuż filarów mostu w literę „V”. Instruktor naciąga
uczestnika za pomocą samochodu w poziomie na odległość
ok. 20m. Następnie instruktor zwalnia linę mocującą uczestnika
do samochodu i następuje wystrzał w poziomie. Uczestnik „fruwa”
na gumowych linach do momentu samoczynnego wyhamowania.

TYROLKA

Uczestnik zjeżdża po linie poziomo, nie ma elementu
lotu swobodnego. Atrakcyjność tyrolki zależy od miejsca
i rozwijanej prędkości.
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PAINTBALL

gra zespołowa polegająca na pozorowaniu walki za pomocą pistoletów wypełnionymi kulkami z farbą. Podczas gry dane są różne
scenariusze, każda drużyna ma do zrealizowania swój cel.

WSPINACZKA

szkolenie z asekuracji oraz wspinanie pod okiem instruktora
na sztucznych przygotowanych ściankach wspinaczkowych
lub w skałach na drogach o trudności dostosowanej
do możliwości i chęci uczestników.

ZJAZD PIONOWY

zjazd pionowo w dół po linie z wykorzystaniem przyrządów
alpinistycznych po przeszkoleniu i pod okiem instruktora.

PODCHODZENIE NA PRZYRZĄDACH

wchodzenie po linie pionowo w górę z wykorzystaniem
przyrządów i technik alpinistycznych po przeszkoleniu
i pod okiem instruktora.

ESCAPE ROOM

zabawa zespołowa polegająca na rozwiązywaniu kolejnych
zagadek logicznych lub zręcznościowych. Grupa zostaje
zamknięta w wyznaczonym pomieszczeniu i musi odnaleźć
klucz. Rozwiązania kolejnych zagadek dają uczestnikom
wskazówki i elementy szyfru, potrzebnego, aby wydostać
się z pomieszczenia.
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chodzenie po linie kilka lub kilkanaście metrów nad ziemią.
Atrakcja zarówno dostarcza adrenaliny, jak i sprawdza równowagę
uczestników. Wykonywane w uprzęży i z pełną asekuracją.

BUDOWA UKŁADÓW DO WYCIĄGANIA
uczestnicy w grupie uczą się jak wykonać za pomocą kilku
przyrządów układ pozwalający np. na wyciągnięcie samochodu
z rzeki. Drużyny rywalizują między sobą, która jest w stanie
przeciągnąć większy ciężar.

EKSPLORACJA JASKIŃ

uczestnicy w grupach wraz z instruktorem odkrywają
piękno podziemnego świata. Jaskinia dostosowana jest
poziomem trudności do możliwości i chęci grupy. Atrakcja
wymaga przeciętnej sprawności fizycznej. Z jaskini na pewno
nie wyjdziecie czyści (konieczne są ubrania na zmianę).

IMPREZA TEAM-BUILDINGOWA

Głównymzałożeniemimprezyteam–buildingowejjestjaknajlepsza
integracja pomiędzy uczestnikami. Podczas imprezy uczestnicy
mają do wykonania szereg zadań i konkurencji, których celem
jest skłonienie ich do współpracy w grupach. Zadania mogą być
zarówno zręcznościowe czy sportowe, ale także gry i zagadki
logiczne.

Organiza
cj

a Piknikó

ORGANIZUJEMY:
Transport,
Atrakcje (atrakcje linowe,
motoryzacyjne, paintball,
escape room, gry i zabawy
integracyjne, warsztaty,
szkolenia, gry terenowe
i wiele innych),

w Firmowy
ch
Obsługę DJ’a / wodzireja,
Relację fotograficzną lub
filmową,
Animacje dla dzieci,
Zaplecze socjalne,
Catering,
Sale konferencyjne.

Zajmujemy się kompleksową organizacją pikników, festynów
i konferencji firmowych. Całość zorganizowanej imprezy dopasowana jest do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta.
Dobieramy odpowiednie miejsce i wypełniamy Wam czas atrakcjami po brzegi. Zajmujemy się wszystkim „od A do Z”, Wam
pozostaje podać nam przybliżoną ilość osób, a następnie przyjść
i dobrze się bawić.

e
n
l
a
m
e
r
t
cje eks

Atrak
WERSJA I :
MIEJSCE:
CZAS:		

Pyskowice
ok.3-4 h, bez limitu korzystania

OFERTA:
Skoki z mostu,
Wahadło,
Tyrolka,
Ludzka proca,
Wspinaczka,
Zjazd pionowy,
Paintball,
Ognisko.

atrakcje
WERSJA II :
MIEJSCE:
CZAS:		

ekstrem

alne

Kostkowice (Jura Krakowsko-Częstochowska)
ok.3 – 4 h, bez limitu korzystania

OFERTA:
Tyrolka + skoki ,
Wspinanie,
Zjazd pionowy ,
Podchodzenie na przyrządach,
Paintball,
Ognisko,
Istnieje możliwość rozłożenia namiotów i zostania na miejscu
na noc. W pobliżu znajduje się jezioro z plażą.
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Imprez

MIEJSCE: dowolne
ZAPEWNIAMY :
Budowanie wieży,			
Wspinaczka na skrzynki,		
Atrakcje linowe,			
Wyławianie skarbów,		
Ostrzeliwanie wroga,		
						

SKOKI NA

BUNGEE :
Łucznictwo,
Mini-kręgle,
Rzucanie do celu (Kubb),
Ucieczka z pola minowego,
Gry i zagadki logiczne
i wiele innych.

Uczestnicy podczas wspólnego wykonywania zadań integracyjnych
muszą wykazać się pomysłowością i kreatywnością, ale najważniejsza
jest współpraca pomiędzy członkami grupy i dobra zabawa. Dzięki wspólnemu pokonywaniu kolejnych trudności oraz zdrowej konkurencji pomiędzy zespołami, możemy poznać zupełnie nieznane nam dotąd oblicze koleżanki czy kolegi z biurka obok nas.
Harmonogram imprezy oraz rodzaj wykonywanych zadań oparty
jest zawsze na konkretnym scenariuszu i zakończony wspólnym osiągnięciem zamierzonego celu (np. zdobycie kodu do kłódki, na którą zamknięta
jest lodówka, zdobycie elementów niezbędnych do dalszej części imprezy
czy też odnalezienie ukrytego szefa/wodzireja imprezy).

MIEJSCE:
CZAS:		
OPIS:		

BUNGEE &

OCA

dowolne
do 8h, bez limitu korzystania
Skok z wysokości 60 metrów

LUDZKA PROCA :
MIEJSCE:
CZAS:		
OPIS:		

LUDZKA P
R

dowolne
do 8h, bez limitu korzystania
rozpinana między dwoma dźwigami
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ZAPEWNIAMY:
Wyposażenie osobiste: pistolet, gogle, maskę, mundur ochronny,
Pakiet 200 / 350 / 400 kul,
Opiekę instruktora,
Gry prowadzone są w oparciu o wybrany scenariusz.
Istnieje możliwość przeprowadzenia gry na terenie naszych przygotowanych poligonach na terenie Śląska lub w dowolnym miejscu na
wyjeździe przy min. 10 osobach.

WARSZTA

TY WSPIN

ACZKOWE

ZAPEWNIAMY :
Opiekę instruktora,
Wymagany sprzęt (uprzęże, liny, przyrządy do asekuracji, itp.)
Naukę asekuracji,
Naukę wspinaczki skalnej,
Omówienie przewodników wspinaczkowych.
Instruktor na początku przeprowadza szkolenie teoretyczne
z zakresu używanego sprzętu, technik oraz zwyczajów
panujących w środowisku wspinaczkowym. Następnie wszyscy
uczestnicy przeszkoleni zostają z asekuracji i rozpoczyna się
część praktyczna wspinania, gdzie każdy ma okazję spróbować swoich sił. W zależności od chęci oraz umiejętności grupy,
asekuruje instruktor bądź uczestnicy siebie nawzajem.
W razie niepogody awaryjnie przeprowadzane są zajęcia
z technik linowych: zjazd na linie, wychodzenie po linie na
przyrządach, budowa układów do wyciągania, budowa mostów
linowych i tyrolek.
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Warsztat

CZAS:		
3 – 5 godzin
PRAKTYCZNE CZYNNOŚCI PODCZAS WARSZTATÓW:
Czytanie schematów jaskiń,
Wiązanie węzłów jaskiniowych,
Wychodzenie i zjazd po linie,
Zapoznanie ze sprzętem jaskiniowym,
Eksploracja jaskiń,
Zapewniamy kaski oraz latarki czołowe.
Uczestnicy w grupach tematycznych uczą się poszczególnych
umiejętności. Po przeszkoleniu teoretycznym z zakresu poruszania się po jaskiniach, przydatnych węzłów oraz podstawowych
technik linowych, czas na część praktyczną. W zależności od
miejsca realizacji atrakcji, uczestnicy stoją przed eksploracją:
dwóch jaskiń w Górach Towarnych – przed Wami
dużo czołgania i ciasnot oraz pięknych podziemi lub
jaskini w Trzech Kopcach – największy podziemny labirynt
w Beskidach, samodzielne wyjście to nie lada wyzwanie.

GRA TERE

NOWA

Uczestników dzielimy na grupy, rozdzielamy: mapy, kompasy, odbiorniki GPS, karty gry. Poszczególne zespoły mają za
zadanie odnaleźć miejsca ukryte w mieście (muzea, charakterystyczne sklepy, straganiki, posągi, budowle, itp.), w pobliżu
których do zrealizowania mają konkretne zadania. Zależnie
od wybranego miasta, mogą być to elementy parku linowego,
escape room, zadania logiczne, łamanie szyfru związanego
z lokalną historią, gry zręcznościowe wymagające współpracy
wszystkich graczy, itp. W zamian za prawidłowe rozwiązanie
zagadek, otrzymują dalsze wskazówki i fragmenty kodu.
Ostatnim zadaniem jest wspólne otwarcie przez wszystkie grupy skrzyni zamkniętej na kilka kłódek (każda grupa ma swoją do
otwarcia), w której znajduje się zasłużona nagroda! Grupy muszą
współpracować zarówno wewnątrz, by rozwiązać poszczególne
zadania, jak i całością by ukończyć grę.
Poniżej prezentujemy proponowane warianty gry. Miejsce oraz
scenariusz gry mogą ulec zmianie według życzenia grupy.
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WERSJA I : WERSJA II:

MIEJSCE: Wisła			
CZAS:		
3 - 5 godzin		
FABUŁA : WisłaExpress		
ZAWIERA : Mapy, kompasy,
			
odbiorniki GPS,
			
kartę gry, wskazówki
			
			

Góry Towarne / Mirów
3 - 5 godzin
TombRaider / Indiana Jones

Mapy, kompasy,
odbiorniki GPS,
kartę gry, wskazówki

W wersji I uczetnicy napotkają:
Konkurencje zespołowe i zręcznościowe,
Gry logiczne,
Zagadki terenowe,
Zakosztowanie miejscowego folkloru.
W wersji II uczetnicy napotkają:
Ucieczka z jaskini (escape room),
Wspinaczka,
Poszukiwania w ciemności (noktowizja),
Zjazd na linie,
Zagadki terenowe.

Podane propozycje są tylko przykładowymi opcjami. Istnieje możliwość przeprowadzenia gry terenowej w dowolnym miejscu oraz w oparciu o różne scenariusze.

dodatki d

o gry ter
enowej

Strzelnica pneumatyczna 		
Odparcie ataku zombie 			
Tyrolka 					
Most linowy 					
Podchodzenie na przyrządach
Budowa układów do wyciągania
Eksploracja jaskiń 			
Ścianka wspinaczkowa
I wiele innych

O NAS
Posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zarówno
imprez integracyjnych dla firm, jak i imprez panieńskich oraz
kawalerskich. Każdą imprezę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Uczestnikom zapewniamy atrakcje na
najwyższym poziomie oraz pełne bezpieczeństwo.
Wybrane atrakcje można ze sobą łączyć w ramach jednej
imprezy oraz modyfikować. Miejsce zorganizowanej atrakcji
może zostać zmienione w ramach możliwości terenowych.

		KONTAKT:
+48 605 632 962

+48 781 722 161

kontakt@nakrawedzi.org
fb.com/CSOnakrawedzi

