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FIRMA „POLIGON”- Kalina Kubicka  
 
Początek budowy marki to rok 1999. 
Od tego czasu rozpoczął się systematyczny rozwój połączony z inwestycjami , 
oraz licznymi szkoleniami. Pozwoliło nam to na zbudowanie stałej bazy 
najlepszych w branży specjalistów pracujących lub współpracujących z nami. 
 
 

     
 

 
Poszerzająca się grupa stałych klientów świadczy o 
miejscu, jakie zajmujemy w dziedzinie organizacji 
spotkań eventowych w Polsce. 
 
Jako firma świadcząca usługi dla firm, kładziemy 
bardzo duży nacisk na kwalifikacje kadry i 
bezpieczeństwo naszych Klientów.  
Gwarantujemy naszym klientom pełne ubezpieczenie 
oraz najwyższą jakość usługi popartą certyfikatami 
posiadanymi przez naszą kadrę. 
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o 
zapoznanie się z naszą ogólną ofertą. 
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ZAKRES USŁUG 

 
Eventy: organizacja, logistyka i wykonanie 

 

• Szkolenia, kongresy, konferencje, targi, 
• Zajęcia terenowe, scenariusze integracyjne, 
• Wynajem urządzeń pneumatycznych, 
• Atrakcje wieczoru dla grup zorganizowanych, 
• Bankiety, bale i rauty firmowe 50-5000 osób, 
• Pikniki i imprezy plenerowe- 50-5000 osób,  
• Imprezy inauguracyjne (otwarcie nowego zakładu, działu itp.), 
• Spotkania i wyjazdy zagraniczne, 
• Imprezy okolicznościowe: wigilie, gwiazdki, przyjęcia wielkanocne, 
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Posiadamy własne zaplecze sprzętowe które składa się m.in. z : 

 
• Sprzętu team buildingowego, 
• Sprzętu wspinaczkowego, 
• Quadów przeprawowych o poj od. 200 do 650 cm3, 
• Samochodów terenowych Defender, 
• Sprzętu do nagłośnienia imprez plenerowych, 
• Sprzętu paintballowego, 
• Sprzętu do organizacji turniejów speedballowych, 
• Zaplecza do organizacji imprez tematycznych, 
• Sprzętu do organizacji zawodów strzeleckich i łuczniczych, 
• Ścianek wspinaczkowych, 
• Urządzeń pneumatycznych (rywalizacja, rekreacja), 
• Zaplecza do organizacji spływów kajakowych oraz rowerowych, 
• Zaplecza do organizacji gier miejskich. 
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BAZA SPECJALISTÓW I SZKOLENIOWCÓW: 
 

Przewodnicy po regionie łódzkim – anglojęzyczni, niemieckojęzyczni, 
Przewodnicy tatrzańscy i beskidzcy, 
Instruktorzy z uprawnieniami kierowników placówek kolonijnych, 
Instruktorzy wspinaczki skałkowej, 
Instruktorzy jazdy offroad, 
Instruktorzy ZHP, 
Instruktorzy nurkowania, 
Szkoleniowcy pierwszej pomocy przedmedycznej ( kursy ), 
Szkoleniowcy ratownictwa wodnego ( kursy ), 
Specjaliści organizujący sympozja i zjazdy, 
Barmani w konkurencjach Freestyle, 
Instruktorzy tańca towarzyskiego, 
Polska czołówka DJ – np.Pan Darek Siubdzia, 
Animatorzy koncertów i wystaw – Pan Przemysław Krawczyk. 
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OFERTA INDOOR:  

 

WARSZTATY 
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STYLIZACJA – BIZNESOWA, KLASYCZNA KOBIET 
 

„Prawdziwa elegancja polega na tym, że jest niezauważalna” 
G.B.Brummel 

 

Cz. I "Analiza kolorystyczna" 
-Zasady indywidualnego doboru kolorów do 
osoby. 
-Analiza kolorystyczna na konkretnym 
przykładzie lub krótkie analizy kolorystyczne 
na każdej z uczestniczek kursu 
 
Analiza kolorystyczna to spotkanie, 
podczas którego na podstawie kolorowych 
chust zostanie określona indywidualna paleta 
kolorystyczna (ciepła lub zimna) - zasada 
"czterech pór roku". Wybieramy wówczas 
"kolory komplementu",  kolory dobre na 
dodatki, oraz barwy "odświeżające". Analizę 
kolorystyczną wykonuje się raz w życiu, a 
kolory podczas niej wybrane odpowiadają nie 
tylko kolorystyce ubrań, lecz również palecie 
do makijażu, koloru włosów i dodatków.   

 

Analiza kolorystyczna: 
- pozwoli otworzyć się na ogromną ilość 
otaczających kolorów 
- nauczy zasady łączenia barw  
- nauczy kompletowania garderoby aby np. 
już nigdy więcej nie kupować bluzki, która 
pasuje tylko do jednej spódnicy 

Po zakończonej analizie każda z 
uczestniczek otrzymuje materiały z 
opisem 
odpowiedniej dla siebie pory roku. 

 

Cz. II  "Stylizacja sylwetki" 
-Analiza sylwetki. 
-Dobór fasonów do sylwetki 
-jak podkreślić swoje atuty i zakryć 
mankamenty sylwetki 
-Elementy komponowania stroju. 
-Zasady dobierania najodpowiedniejszych 
fasonów do typów sylwetek 
-Jak kompletować garderobę, by nie ponosić 
nadmiernych wydatków? 
-Rola dodatków w komponowaniu stroju. 
-Dobór dodatków do typu urody (kolory, 
wielkości) - ogólne wskazówki. 
 

Stylizacja, to spotkanie, podczas którego 
dokładnie określamy i 
analizujemy sylwetki 
uczestniczek/uczestników szkolenia. Uczymy, 
jak 
podkreślać swoje atuty poprzez; odpowiednie 
dobranie materiałów, 
wzorów, fasonów i dodatków. Pokazujemy, 
jak korygować sylwetkę za 
pomocą podstawowych, ale i najważniejszych 
zasad stylizacji: jak np. 
optycznie wydłużyć, wyszczuplić poszerzyć 
bądź skrócić figurę.  

 

Po zakończonej stylizacji każda z 
uczestniczek otrzymuje materiały z 
opisem 
odpowiedniego dla siebie typu sylwetki 
wraz z proponowanymi fasonami.
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STYLIZACJA  – BIZNESOWA, KLASYCZNA MĘŻCZYZN 

 
 

Szkolenie z zakresu firmowego ubioru połączone z doradztwem, ma na celu jak 
najdokładniejsze dopasowanie kolorów, rodzajów garderoby do określonych sytuacji i 
typowego dnia pracy. Przed szkoleniem opracowujemy z Państwem model i charakter 
organizacji, w jakim się Państwo znajdują, konsultujemy najciekawsze rozwiązania, które 
Państwu przedstawiamy i opracowujemy w postaci księgi Dress Code. 
 

  

 

Program szkolenia I: „Tworzenie profesjonalnego wizerunku ”   
 

• Pierwsze wrażenie - omówienie zasad dobrego pierwszego wrażenia i konsekwentnego 
rozbudowania go na dalsze relacje, 

• Etykieta garderoby biznesowej - dobór garderoby biznesowe,j 
mowa kolorów garderoby oraz dodatki i akcesoria - ich wpływ na klienta (kontrahenta, 
rozmówcę), 

• Omówienie zasad ubioru korporacyjnego, 
• Dobór kolorów garderoby zgodnych z wizerunkiem firmy - elementy analizy kolorystycznej, 
• Zagadnienia savoir vivre’u niezbędne w pracy – omówienie typowych aspektów savoir 

vivre’u (podawanie ręki, powitanie, przedstawianie, zajmowanie miejsc, zapraszanie etc.), 
• Stylizacja-kształcenie umiejętności korygowania sylwetki i doboru 

poszczególnych elementów garderoby oraz dodatków ( oprawki okularów, 
biżuteria itd.), 

• Styl indywidualny a wizerunek zawodowy, 
• "Jak nas widzą, tak nas piszą" - omówienie konsekwencji zaniedbywania wizerunku, 
• Dobór garderoby biznesowej, 
• - Zastosowanie kolorów w biznesie i ich wpływ na klienta (kontrahenta, rozmówcę), 
• - Podstawowe typy sylwetek i dobranie odpowiedniej garderoby oraz dodatków, 
• -Dobór podstawowych elementów stroju – co wypada, a co nie wypada (z wszelkimi 

drażliwymi kwestiami typu: kolory skarpet, krótki rękaw, krawaty, wypchane gadżetami 
kieszenie, długość spodni, rękawów etc.) 

   
Podczas zajęć wykorzystane zostaną metody interaktywne oraz prezentacje 

ilustrujące poszczególne zagadnienia 
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KURS SAVOIR VIVRE'U 

  
Kultura gestu i słowa to kultura osobista w czystej formie. Czy nie jest ona 
równie ważna jak inteligencja, wiedza, kreatywność czy doświadczenie? Czyż nie 
jest nieodłącznym i podstawowym warunkiem powodzenia sprzedaży produktu? 
Nikt nie kupi go, bowiem od osoby, która nie budzi zaufania, obraża słowem lub 
gestem, lekceważy swym wyglądem. Jednym słowem nie potwierdza swoją 
osobą ani klasy firmy, ani jej produktu. Jest to bardzo ważne, jeśli chcielibyście 
uniknąć kompromitacji, odnosić sukcesy zawodowe i towarzyskie, także dzięki 
kulturze osobistej, obyciu i pewności siebie. 
 

Zdobyta podczas warsztatów wiedza uchronić może przed kompromitacją lub ośmieszeniem. 
Pozwoli Wam nabrać poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, skonfrontować swoje 
dotychczasowe zachowania. Jej wartości nie da się przecenić. 
Nie bez znaczenia, bowiem pozostaje fakt, iż opinia bycia osobą kulturalną, obytą, taktowną, 
sprzyja zjednywaniu sobie partnerów w interesach, w życiu rodzinnym i towarzyskim, wzmacnia 
autorytet. Znajomość norm towarzyskich daje nie tylko świadectwo naszej pozycji społecznej, ale 
jest - co najmniej - połową drogi do osiągnięcia życiowego sukcesu. 
 
I. POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE 
 1. Powitanie - zasady i wyjątki; kryteria i honory; 
 2. Na linii gabinet- sekretariat –  
     zasady dobrej współpracy a nadużycia i błędy; 
 3. Jak właściwie i elegancko powitać,  
     podjąć i pożegnać gościa, interesanta, klienta 
 4. Kłopotliwy gość; 
 5. Spotkanie na ulicy, w lokalu, w teatrze etc. 
 6. Prezentacja - zasady i wyjątki; 
 7. Pożegnania - zasady i wyjątki; 
 8. Przejdźmy na "ty". 
 
II . KSZTAŁCENIE KULTURY SŁOWA I GESTU 
 1. Rozmowa w relacji: student – wykładowca,   
 zwierzchnik – podwładny, pracownik- klient; 
 2. Asertywność a empatia; 
 3. Kultura dyskusji; 
 4. Żenująca prawdomówność 
 5. Jak utrzymać się przy głosie 
 6. Jak należy reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia; 
 7. Kultura obsługi interesanta; 
 8. Jak prawić i przyjmować komplementy; 
 9. Rozmowa telefoniczna; 
 10. Język ciała demaskuje myśli; 
 11. Gesty poufałości; 
 
III. GOŚCIE – TAKT I WYCZUCIE 
 1. Punktualność w życiu zawodowym i prywatnym; 
 2. Zasady rewanżu; 
 3. Składanie wizyt; 
 4. Przywileje i obowiązki gościa i gospodarza; 
 5. Rodzaje zaproszeń, skróty i szyfry na nich umieszczane; 
 
IV. STRÓJ MĘSKI I DAMSKI,  
 czyli KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA ESTETYKI I DOBREGO SMAKU 
 1. Jesteś wizytówką firmy - wymogi dotyczące stroju w pracy; 
 2. Omówienie najczęstszych błędów, dotyczących kroju i doboru poszczególnych elementów 
 stroju 
 3. Moda a wady sylwetki i urody; 
 4. Manicure, maquillage, zarost, fryzura 
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PROGRAM CERA, URODA 
 
1. Programy przygotowane m.in. w oparciu o życzenia Klienta 
 
- Zasady idealnego makijażu służbowego oraz instruktaż 
- Właściwa pielęgnacja skóry, odpowiednie kosmetyki 
- Metamorfozy i pokazy wizażu podczas szkoleń 

 
 

2. Kompleksowa stylizacja biznesowa, okazjonalna, VIP 
 
Psychologia koloru, jego właściwe użycie i wpływ na otoczenie.  
Odpowiednie barwy garderoby i dodatków,  
Sposoby łączenia fryzury dobrane do osobowości oraz kształtu 
głowy i twarzy 
Właściwa pielęgnacja męska i damska, dobór kosmetyków 
Idealna kolorystyka różnych rodzajów makijaży 
Dzienny, koktajlowy, sportowy, wieczorowy, biznesowy 
Techniki makijażu, narzędzia, kosmetyki, zastosowanie 
Dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji i wizażu 
Instruktaż i nauka wykonania idealnego makijażu 
Stylizacja uwzględniająca budowę ciała i typ urody 
Wspólne zakupy, wybór kosmetyków, garderoby, dodatków 
Indywidualne komponowanie oryginalnych zestawie 

 
 
3. Stanowisko wizażu - wizażystki i stylistki. 
 
Omawiane zagadnienia:  

- Podstawowe typy cer  
- Nawilżenie  
- Natłuszczenie  
- Rodzaj cery  

 - Niebezpieczny błysk  
 - Czyszczenie i matowienie  
 
Znaki rozpoznawcze: 
 
Oto prosty test, który ułatwi nam odpowiedź na pytanie o rodzaj cery? 
Czy Twoja skóra jest gruba i nie ma koloru?  
Czy błyszczy się na całej twarzy, nawet po umyciu?  
Czy ma rozszerzone pory?  
Czy pojawiają się na niej krostki, zaskórniki i stany zapalne?  
Czy przetłuszcza się także na dekolcie i plecach? 
Jeśli na wszystkie pięć pytań odpowiedzieliśmy twierdząco, w stu procentach mamy cerę tłustą.  
Przyczyną kłopotów są męskie hormony płciowe-androgeny, które w niewielkich ilościach występują 
także u kobiet. U części osób chodzi o ich nadmiar, a u innych o wrodzoną wrażliwość gruczołów na 
hormony. Pod ich wpływem intensywniej pracują, co prowadzi do zwiększonej produkcji serum i 
skóra przetłuszcza się.  
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WARSZTATY BARMAŃSKIE 
 
 
Program warsztatów: 
 
1. Krótkie zajęcia teoretyczne 
 połączone z prezentacją multimedialną  
(ok.25-30min) 
 -Kulisy pracy barmana, 
 -Prezentacja i krótki opis gatunków alkoholi, 
 -Prezentacja sprzętu barmańskiego, 
 -Sztuka przygotowania Cocktaili. 
 
 
 
 
 
 2.Zajęcia praktyczne: 
 
- Barmani zaprezentują sposoby prawnego przygotowania drinków oraz metody 
tworzenia efektownego garnie (przystrojenia drinka). 
- Uczestnicy warsztatów samodzielnie pod naszym okiem przygotowują cocktaile. 
- Wspólna degustacja przygotowanych drinków . 
- W trakcie warsztatów każdy z kursantów wykona samodzielnie kilka drinków. 
 
Podczas warsztatów wszystkie drinki przygotowywane są w oparciu o oryginalne 
alkohole. 
 
 
 
 

 3.  Drinki, które wykonujemy: 
 
 - Klasyczne cocktaile na bazie wszystkich grup alkoholi. 
 - Drinki płonące np. Lamborgini Flaming, przepalanie 
sambuki, przepalanie absyntu. 
 - Drinki warstwowe, wielokolorowe (6 warstwowe) 
 - Drinki blendowane na bazie różnych owoców 
 - Drinki z kategorii: fresh fruit martini 
 - Drinki piramidy. 
 
 Zajęcia praktyczne są zorganizowane w sposób angażujący 
cały ok. 30-to osobowy zespół 
Część kursantów przygotowuje cocktaile, a część 
przygotowuje garnie. 
 
Zapewniamy : 
- sprzęt barmański, wszystkie alkohole (ok. 150 
rodzajów) syropy, soki , owoce. 
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WARSZTATY KULINARNE 
 - KREATYWNE GOTOWANIE 

 
 
 
 
Zapraszamy na zabawną i edukacyjną zarazem lekcję 
smaku w Akademii Kulinarnej! Kreatywne Gotowanie to 
program przeznaczony dla tych, których pasją jest, 
bądź może być, tworzenie nowych, wyszukanych i 
pysznych potraw, dla wszystkich miłośników zgłębiania 
tajników dobrej, smacznej kuchni oraz także dla tych, 
którzy szukają pomysłu na ciekawe hobby. Naszym 
celem jest wspólna nauka, połączona z integracją i 
super zabawą ... 
 
 
 
 
Zasady zabawy: 
Uczniami są wszyscy Goście podzieleni na kilka drużyn. 
 
Każda drużyna otrzymuje do dyspozycji: 
- asystenta, który przez cały czas pomaga grupie, 
- niezbędny sprzęt kuchenny (kuchenki, deski, miski, garnki, patelnie, noże, tarki itp.)+ 
fartuszki ochronne, 
- wszystkie produkty i półprodukty spożywcze potrzebne do przygotowania ustalonego 
menu w ilości dostosowanej do liczby dań i Gości. 
 
Zabawa może mieć element zdrowej rywalizacji, polegający na końcowym przyznaniu 
przez Szefa Kuchni miejsc poszczególnym drużynom.  
 
Dla drużyny wygranej „szef kuchni” funduje wspaniałe nagrody.  
Pozostali uczestnicy otrzymają czapki kucharskie. 
 
ZAKOŃCZENIE 
Kiedy potrawy są już gotowe, przychodzi czas na ich konsumpcję. Dania, po ocenie 
wędrują na wspólny stół. Ważne jest to, aby każdy miał okazję spróbować każdego dania 
przygotowanego przez różne drużyny. 

 

  



           Semper Paratus   

 
 

Firma „POLIGON” Kalina Kubicka   93-345  Łódź ul. Mroźna 1 ,tel. 503 008 059; 606 343 726, 
www.poligon.info.pl   Nr rachunku 21114020170000420206222725   NIP 729-126-02-57   Regon 471315227 

 

WARSZTATY OWOCOWE 
 

CARVING to tajlandzka sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każdy ładnie udekorowany talerz, półmisek czy stół bankietowy podnosi wartość potrawy 
i pracy kucharza. 
Bywa i tak, że w pamięci gości częściej pozostają ciekawe dekoracje niż sama potrawa. 
Tak już jest, że najpierw jemy oczami, więc warto poświęcić troszeczkę czasu i energii w 
ozdobienie naszych potraw czy organizowanych przyjęć. 
 
Akademię Carvingu prowadzi nasz mistrz kuchni Michał, którego osiągnięcia w dekoracji 
stołów i talerzy są już znane i rozpamiętywane w wielu salonach w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako osoba bardzo kontaktowa i dokładna, Michał bardzo dobrze jest odbierany przez 
wszystkich absolwentów naszej Akademii. 
Prezentacja, a następnie nauka carvingu, jest wyjątkowym doświadczeniem i pozostawia 
bardzo miłe wspomnienie jak i umiejętności. Uczestnicy dowiadują się jak w 
niewyszukany i ekonomiczny sposób upiększyć otaczający nas świat- chociażby podczas 
przyjęć czy kameralnych uroczych wieczorów (kolacja przy świecach). 
Akademię Carvingu najlepiej przeprowadzać w grupach 10-cio osobowych, ze względu na 
możliwość indywidualnego podejścia do biorących w niej udział uczestników- możliwość 
odpowiedzi na pytania czy korygowania postępów w nauce i pracy z nożami. 
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WARSZTATY - ZUMBA 
 

ZUMBA to inspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. 
 
Jest innowacyjnym systemem fitness, który przez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, 
dba o kondycję i wprawia w świetne samopoczucie. Proste kroki taneczne, świetne 
kombinacje ruchów i motywująca muzyka stworzą niepowtarzalną atmosferę. Rytmy 
takie jak: marenge, salsa, cumbia, reggeton, flamenco, samba i taniec brzucha, z 
pewnością porwą Cię do zabawy. 
Kombinacja kroków to unikalna formuła Zumby. 
 
Atmosfery panującej na zajęciach nie da się opisać, trzeba spróbować i poczuć to na 
własnej skórze. 
 

 
 
 
 
ZUMBA jest przeznaczona dla 
wszystkich, niezależnie od 
wieku, płci, zdolności ruchowych 
czy doświadczenia w tańcu i 
fitnessie. Łatwo ją dostosować 
do indywidualnych potrzeb i 
możliwości. 
 

 
Proste kroki taneczne, świetne powiązania ruchowe oraz motywująca muzyka, stwarzają 
atmosferę niezapomnianej imprezy i totalnie porywają wszystkich do zabawy.  
Bardzo dynamiczna i ekscytująca kombinacja rytmów latynoskich i międzynarodowych, 
towarzyszy uczestnikom podczas nieustannej zabawy. 
 
 
 
Nie liczy się, kto ile ma lat i jak 
wygląda. Zumba jest łatwa, 
zaprojektowana dla wszystkich, bez 
ograniczeń wiekowych, 
koordynacyjnych lub 
umiejętnościowych. Po prostu, każdy 
może tańczyć ten taniec. 
Prosta kombinacja kroków oraz 
unikalna formuła sprawia, że 
uczestnicy bawią się już od pierwszej 
chwili. 
 

Każda grupa ma godzinne 
zajęcia, podczas, których uczy się 
kombinacji rytmów: MERENGUE, 
CUMBIA, SALSA, REGGEATON. 
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WARSZTATY RATOWNICTWA WOPR 

 
 

 
Realizacja misji Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – działania na rzecz zmniejszania 
liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga 
dobrze przygotowanej kadry ratowników ale i nie 
tylko. Świadomy i przeszkolony w stopniu 
podstawowym, miłośnik wodnych atrakcji, jest w 
stanie uratować życie tonącego w przypadku, kiedy 
nie ma ratownika w pobliżu. 
 
 
 

Projekt WR WOPR prowadzone są na basenach. 
 

 
TEMATYKA ZAJĘĆ: 

 
Wiadomości ogólne i profilaktyka 
 
1. Cel, zadania i rola ratownika 
2. Przyczyny utonięć i bezpieczeństwo własne ratownika 
 
Pływanie i techniki ratownictwa wodnego 
 

1. Pływanie stylowe i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym. 
2. Samoratownictwo – uwalnianie się od chwytów i objęć tonącego na lądzie, w wodzie 
płytkiej. 
3. Skoki ratownicze oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody. 
4. Podstawy nurkowania. 
5. Ewakuacja na lądzie. 
6. Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym. 
7. Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu ratowniczego 
 
Warsztaty prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów: 
 
Marek Jasiński - kierownik szkolenia  
Instruktor WOPR nr 978, instruktor wykładowca amerykańskiej rady kardiologicznej, 
instruktor pływania, instruktor motorowodny, instruktor rekreacji ruchowej, płetwonurek, 
instruktor fundacji WOŚP. 
 
 
Krzysztof Wielgus  
Instruktor WOPR nr 972, instruktor amerykańskiej rady kardiologicznej, instruktor 
pływania, instruktor rekreacji ruchowej, płetwonurek. 
 
Minimalna ilość uczestników Projektu WR WOPR 10 osób 
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WARSZTATY  
KURS PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ  

Szkolenia certyfikowane przez AHA – Amerykańską Radę Kardiologiczną 

 

 

 

Firma „Poligon” od kilku lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu „pierwszej 
pomocy” dla FIRM, INSTYTUCJI, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PERSONELU 
MEDYCZNEGO jak i OSÓB INDYWIDUALNYCH. 

 

Posiadamy wysoce wyspecjalizowaną kadrę instruktorską, która wprowadza najnowsze 
wiadomości ze świata medycznego, tak, by nasi klienci mieli zawsze wiarygodne i 
aktualne informacje. 

Oferujemy kursy z zakresu pierwszej pomocy zgodne z wytycznymi AHA 
(Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego), oraz spełniające wymagania Ustawy z 
dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

CPR – Cardiopulmonary Resuscitation 

Kurs podstawowy pierwszej pomocy skierowany jest dla osób nieposiadających 
przeszkolenia medycznego. 

Kurs obejmuje podstawowe postępowanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. Po ukończeniu szkolenia osoba powinna umieć zareagować w przypadku 
większości spotykanych stanów zagrożenia życia: 

• Ocena poszkodowanego, 
• Wezwanie pomocy medycznej, 
• Kontrola podstawowych funkcji życiowych, 
• Ostre stany zagrożenia życia, 
• Omdlenia, utrata przytomności, zaburzenia świadomości, 
• Reanimacja dorosłych, 
• Zakrztuszenia. 

Czas trwania to 6 godzin zegarowych w tym 2 godziny wykładów tematycznych,  
4 godziny ćwiczeń. 
Istnieje możliwość dostosowania czasu trwania wykładu do agendy spotkania. 
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BLS - Basic Life Suport 
 

Rozszerzony kurs pierwszej pomocy jest  rozwinięciem podstawowej wiedzy jaka 
posiadają osoby biorące udział w szkoleniu. 
 
Kurs obejmuje następujące zagadnienia: 

• ocena sytuacji poszkodowanego, 
• rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, 
• pozycja boczna ustalona, 
• ostre stany zagrożenia życia (zawał serca, udar, wylew), 
• zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), 
• uciskanie klatki piersiowej: dorosły, dziecko, niemowlę, 
• algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach 

oddechowych. 
 

Szkolenie to może być rozszerzone o użycie defibrylatora półautomatycznego AED. 
 
 

BTLS – Basic Trauma Life Suport 
 

Jest to średnio-zaawansowany kurs pierwszej pomocy, gdzie zdobywa się rozszerzoną 
wiedzę z zakresu wszelkiego rodzaju urazów a mianowicie: złamań, zranień, odmrożeń, 
oparzeń. 
 
Kurs ten skierowany jest dla wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
urazów. 
 
Kurs jest prowadzony w formie 6 godzinnych wykładów (pełne godziny zegarowe), z 
czego 2h to teoria, 4h praktyka. 
  
Kurs obejmujący standardy postępowania z dorosłym, dzieckiem jak i niemowlęciem, 
prowadzony jest przez certyfikowanych instruktorów  Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego. 
 

Koszt organizacji kursu zależy od miejsca wykonywania usługi, wyboru 
kursu oraz ilości uczestników. 
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WARSZTATY - NURKOWE „INTRO” 

 

  
 
Proponowany program: 

 
• spotkanie na hotelowym basenie (wymagany strój kąpielowy i recznik) 
• zapoznanie grupy z Bartkiem Sadowskim, instruktorem nurkowania zrzeszonym w 

organizacji PADI - prowadzącym zajęcia, 
• zapoznanie grupy ze sprzętem, który będzie używany podczas pobytu na basenie, 
• wykład przygotowujący do zejścia pod wodę prowadzony przez instruktora tzn. 

wyjaśnienie zasad bezpiecznego nurkowania, 
• nauka i szkolenie w basenie (zestawy ABC), 
• nauka i szkolenie (pełne zestawy nurkowe), 
• nauka obsługi pojazdów podwodnych. 

 
Wyposażenie uczestnika  
 
- pianka, 
- zestaw ABC, 
- zestaw nurkowy pełny (jacket). 
 
 
Naszą kadrę tworzą doświadczeni instruktorzy, mający przeszkolenie w udzielaniu 
pomocy przed-medycznej oraz wieloletnie doświadczenie w nauce nurkowania.  
Uczestników zabezpiecza w wodzie 3 instruktorów. Wszystkie wykorzystywane 
urządzenia posiadają wymagane prawem certyfikaty dopuszczające je do użycia oraz są 
każdorazowo dezynfekowane. 
 
Minimalna grupa biorąca udział w zajęciach - 8 osób. 
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OFERTA INDOOR:  

 
DEGUSTACJE 
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DEGUSTACJA „HERBATY” 

 
 
 

„Dookoła Świata” 
 
 

Podróż z herbatą i kawą. Od bajkowych Chin i zielonej Sri Lanki, mistycznych Indii przez 
czarną Afrykę, aż do egzotycznej Ameryki Łacińskiej. Esencja smaku i aromatu ukryta w 
porcelanowej filiżance. Cudowne chwile każdego dnia! 
 
 

1. Wstęp (zarys historyczny tematyki herbata, legendy, ciekawostki itp.) 
2. Rozwinięcie tematu z degustacją w tle (sposoby parzenia, zaprezentowanie - ------

- różnych herbat: czarna, czerwona, zielona, biała i ziołowe-można wybrać z 
dostępnej oferty), 
- sposoby serwowania herbat, ich przechowywania i wiele innych cennych 
informacji, 
- bardzo przyjemna degustacja i przydatne w codziennym życiu informacje. 

3. Zakończenie tematu – podsumowanie - wskazane wręczenie mini prezentów w 
postaci herbaty i zaparzacza. 
 
 

Wykład obejmuje degustację herbat w różnych temp. 90°, 84° i 20° 
 
 

   
 
 
Do degustacji podchodzimy w wyjątkowy, indywidualny sposób, dzięki czemu 
dopasowujemy się do każdej sytuacji. 
 
Czas trwania degustacji 1 – 1,5 h 
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DEGUSTACJA „MIODÓW PSZCZELICH” 

 
 

„Nektar Bogów" 
 
 

Miód pszczeli zbierany od tysięcy lat. Według Hipokratesa zwany był „eliksirem życia”. 
Najzdrowszy ze wszystkich słodkości. Miesiąc miodowy przez cały rok. 
 

1. Wstęp (zarys historyczny miodów pszczelich, ciekawostki itp.) 
 

2. Rozwinięcie tematu z degustacją w tle. Kosztowanie miodów świata: manka, 
lawendowy, oraz miodów polskich: wrzosowy, lipowy, spadziowy. Prezentowanie 
suplementów diety i kosmetyków na bazie wosku pszczelego, miodu, pyłku 
kwiatowego oraz pierzgi. Przydatne w codziennym życiu informacje. 
 

3. Zakończenie tematu – podsumowanie - wręczenie prezentów. 
 
 
 

Degustacja „Miodów pszczelich” obejmuje: 
- wykład, 
- kosztowanie na wafelkach 5 różnych miodów pszczelich, 
- prezentacja nektarów na wafelkach, rozcieńczone w wodzie, z wysokiej jakości herbatą, 
- prezentacja produktów pochodzenia pszczelego: propolis, pyłek kwiatowy, pierzga, 
suplementy diety, kosmetyki naturalne. 
W cenie degustacji przewidziany jest drobiazg w postaci drewnianego nabieraka do 
miodu. 
 
 

   
 
 
Do degustacji podchodzimy w wyjątkowy, indywidualny sposób, dzięki czemu 
dopasowujemy się do każdej sytuacji. 
 
Czas trwania degustacji 1 – 1,5 h 
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DEGUSTACJA "MIODÓW PITNYCH"  
 
 

"Trunki Zagłoby” 
 
 

Wspaniałe miody pitne o złocistej barwie i wyszukanych smakach, nabierają mocy 
leżakując w dębowych beczkach. Tysiąc lat tradycji zobowiązuje! 
 
 
Scenariusz spotkania: 

1. Wstęp (historia- o miodosytnictwie i miodach pitnych, ciekawostki) 
2. Rozwinięcie tematu z degustacją w tle. 

Kosztowanie czterech rodzajów miodów pitnych z Lublina (najsłynniejszych i 
często nagradzanych w Polsce, uznanych również w świecie):  
półtoraka-z nutą dzikiej róży i maliny,  
dwójniaka-niesamowicie wyważonego o posmaku czarnej porzeczki, 
trójniaka-z jarzębiną 
czwórniaka - korzennego. 

3. Zakończenie-podsumowanie (ewentualne pytania, quiz, upominki) 
 
 

Wersja podstawowa obejmuje miody pitne ze spółdzielni pszczelarskiej Apis. W wersji 
rozszerzonej degustacji, proponujemy dodatkowo miód pitny z pasieki "Jaros" – AM. Jest 
to miód pitny dwójniak o wysokich walorach smakowych, które zawdzięcza m.in. 
kamionkowej butelce. 
 
 
 

   
 
 
 
Degustacja obejmuje: 
 
Wykład, kosztowanie 4 różnych miodów pitnych, prezentacja trunków w temp. pokojowej 
przy użyciu kamionkowych czarek, degustacja na ciepło, drinki miodowe itp. 
 
Dodatkowo może być połączona z upominkami. 
 
Czas trwania degustacji 1-1,5 h  
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DEGUSTACJA "NALEWEK" 

 
 

"Moc ukryta w szkle” 
 
 
W czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej pito różne trunki… jednak najcenniejszymi z nich 
były różnorodne nalewki. Nalewka Jest połączeniem dobrego smaku i elegancji. 
Doskonała na każdą porę roku. 
 

1. Wstęp (historia, ciekawostki) 
 

2. Rozwinięcie tematu z degustacją w tle. Kosztowanie pięciu rodzajów nalewek: 
pigwowej, wiśniowej z wędzoną śliwką (wyróżniona na Turnieju Nalewek w 
Kazimierzu Dolnym), nalewki na pędach sosnowych, wiśniowej tradycyjnej z nutką 
pestki oraz nalewki z rokitnika Z. Kozuba.  

 
3. Zakończenie-podsumowanie (ewentualne pytania, upominki) 

 
 
 
Degustacja obejmuje: 
Wykład, kosztowanie 5 różnych nalewek, prezentacja trunków w temp. pokojowej. 
Dodatkowo może być połączona z upominkami. 
 
 

  
 
 
Do degustacji podchodzimy w wyjątkowy, indywidualny sposób, dzięki czemu 
dopasowujemy się do każdej sytuacji. 
 
Czas trwania degustacji 1 – 1,5 h 



           Semper Paratus   

 
 

Firma „POLIGON” Kalina Kubicka   93-345  Łódź ul. Mroźna 1 ,tel. 503 008 059; 606 343 726, 
www.poligon.info.pl   Nr rachunku 21114020170000420206222725   NIP 729-126-02-57   Regon 471315227 

 

 
DEGUSTACJA, WARSZTATY „WINO” 

 

 
Warsztaty wina to interaktywny program edukacyjno-treningowy. Każde spotkanie jest 
formą wykładu z projekcją multimedialną, wykładem oraz degustacją praktyczną.  
W czasie każdego spotkania, trwającego ok. 1 – 1, 5 godziny degustowanych jest  
ok. 6- 8 win. 
 
 
Warsztaty składają sie z dwóch części - wykładowej i degustacyjnej. Łączą wiedzę 
teoretyczną z praktyką, czyli doświadczenie „przyjemne z pożytecznym”. 
Podczas wykładów poświeconych przybliżeniu znajomości wina i właściwym sposobom, 
doceniania jego walorów, słuchacze otrzymają zestaw niezbędnych informacji, 
przekazywanych w sposób kompetentny i ciekawy. Słuchacze uczestniczą w 
profesjonalnej degustacji win. Każdy uczestnik tego szkolenia, po jego zakończeniu, 
będzie swobodniej poruszać sie w fascynującym świecie win. 
 
 
 
 
I część - teoretyczna: 
 

• Wykład „Co to jest wino i skąd pochodzi?” - rys 
historyczny i geograficzny. 

• Jak powstaje wino, czyli warunki uprawy i 
produkcji. 

• Najcenniejsze i najbardziej popularne odmiany 
szczepów. 

• Klasyfikacja i typologia win, poruszanie sie w 
świecie etykiet. 

• Przegląd regionów winiarskich świata. 
 
 
 
 
II część -  praktyczna - wykład i degustacja 
 

• Podstawowe zasady degustacji i oceny wina. 
• Łączenie potraw, czyli wino w kuchni. 
• Jak podawać i przechowywać wino? 
• Jak dobierać wino i gdzie kupować? 
• Ciekawostki - sławne apelacje i wielcy winiarze. 
• Najlepsze roczniki win. 

 
 
 
 
 
 

Degustacja prowadzona na winach białych i czerwonych 
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DEGUSTACJA „SPOTKAJMY SIĘ PRZY WINIE I SERACH”  
 

 
 

Niespotykana degustacja win połączona z degustacją serów. 
 

Świat wina jest pociągający, jednak niewiele osób może poszczycić się wiedzą na temat 
magii tego trunku (jest tyle możliwości popełnienia gafy: wiedza o rocznikach, 
odmianach, apelacjach, wymowa nazw, niejasność doboru trunku do posiłku etc.) 
Komentowane degustacje pomagają zrozumieć idee spożywania wina. I choć będzie to 
tylko fragment części, promil cząstki – być może uczestnicy spotkania odnajdą prawdziwą 
przyjemność, jaką może dać ten cudowny trunek. 
 

Wydaje się, że dobre wino i wykwintny ser to idealna para… 
 
Koneserzy z Francji i Włoch mawiają, że najlepsze zestawienia to takie, kiedy zarówno 
wino, jak i ser pochodzą z tego samego regionu. Jak jednak przy tak szerokich 
możliwościach, jakimi obecnie dysponujemy, dokonać najtrafniejszego doboru obu 
smacznych elementów? 
 
 
 
 

Podobieństwa i kontrasty 
Sery miękkie i pleśniowe 
Sery twarde i półtwarde 
Wina spokojne czy musujące? 

 
 
 
 
 
Opis win: białe - żywy, lekki i pikantny austriacki veltliner i rześkie, ale miękkie  
chardonnay z Chile. Soczysty cabernet sauvignon i eleganckie wino z Katalonii 
(hiszpanskiej). 
Na koniec ciepły, kawowo-czekoladowo-tytoniowy shiraz z RPA. Deser: LBV, czyli porto z 
butelki i porto tawny (z beczki, koloru płowego), rodzaj Wunderwaffe z Portugalii, 
vernaccia z miasta wież (San Gimignano) oraz chardonnay z Toskanii. Dalej sangiovese: 
duze brunello od Nardiego – ze znakomitego rocznika 2001. Z innej beczki: nebbiolo, król 
Piemontu i barolo: ekspresyjne, bujne, obiecujące (ale zbyt młode na razie) od 
Rinaldiego. 
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DEGUSTACJA „PIWA” 

 
„Z piwem dookoła Świata” 

 
 

Podczas proponowanego spotkania będą mieli Państwo okazję poznać piwo z „niejednej 
beczki”. 

 

 
 

„W niektórych piwach dobra pienistość jest zaletą w innych zaś wadą” 
 

Tylko niektórzy znają fascynującą historię piwa, tajniki produkcji i wielkie zróżnicowanie 
jego smaku. Na świecie występuje ponad 200 marek piw a różnice smakowe wynikają 
zarówno z lokalnej kultury jak i dostępności różnorodnych surowców. 
 

„Jedne piwa są cierpkie lub kwaśne a inne słodkie lub gorzkie” 
 
Degustację Piwa prowadzi: Wielki Mistrz Bractwa Piwnego  
 
W ramach degustacji Piwa proponujemy:  
  
- prezentację historii najsłynniejszych typów piw z całego Świata, 
- przybliżenie procesu produkcji piwa, 
- obalenie teorii „najlepsze piwo tylko z chmielu” - przecież mamy jeszcze ryż, kukurydzę 
  i pszenicę, 
- degustację kilku gatunków piwa, podczas których dowiedzą się Państwo o ich  
   rodowodzie, charakterze i smaku.  
- odpowiedź na pytanie: „…jak długo „waży” się piwo - kilkanaście dni czy w kilka lat?…” 

 
 

 
 

Piwa człowiek nie wymyślił, piwo człowiek odkrył. 
 

Odkryjcie Państwo i Wy jego wszystkie smaki. 
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DEGUSTACJA Whisky  

 

„SPOTKANIE ZE SZKOTEM” 
 

Brand Ambasador prowadzący degustację przebrany w szkocki kilt. 
 
W ramach Warsztatu Szkockiego proponujemy następujące degustacje do 
wyboru:  
 

    Whisky Świata – 4 gatunki whisky 
 
Zapraszamy na niecodzienną wyprawę dookoła świata, gdzie naszym 
przewodnikiem będzie wyrafinowany smak i aromat.  
Prezentacja 4-rech regionów świata znanych z produkcji whisky. 
Degustacja najbardziej charakterystycznych smaków tych terenów, ich 
historia, oraz podstawowe różnice między nimi to tylko niektóre 
elementy naszego spotkania. 
W czasie programu goście spróbują wysokiej jakości whisky i whiskey ze 
Szkocji, Irlandii, USA oraz Kanady. 
Degustację poprowadzi Ambasador w szkockim kilcie.  
Podczas degustacji jednemu z gości zostanie wręczona butelka whisky. 
 

 
Whisky Świata – 5 gatunków whisky 

 
Zapraszamy na niecodzienną wyprawę dookoła świata, gdzie naszym 
przewodnikiem będzie wyrafinowany smak i aromat.  
Prezentacja 5-ciu regionów świata znanych z produkcji whisky. 
Degustacja najbardziej charakterystycznych smaków tych terenów, ich 
historia, oraz podstawowe różnice między nimi to tylko niektóre 
elementy naszego spotkania.  
W czasie programu goście spróbują wysokiej jakości whisky i whiskey ze 
Szkocji, Irlandii, USA, Kanady oraz Azji. 
Degustację poprowadzi Ambasador w szkockim kilcie.  
Podczas degustacji jednemu z gości zostanie wręczona butelka whisky. 

 
 
 

 

Smaki Szkockich Krain - 4 gatunki whisky 
 

Zapraszamy na wyjątkowo ekskluzywną prezentację whisky typu Single Malt. 
W czasie spotkania poznają Państwo historię bursztynowego trunku, przemierzą  
4-ry najważniejsze szkockie krainy oraz spróbują najszlachetniejszych szkockich 
whisky. 
W czasie naszej prezentacji spróbują Państwo whisky z regionów : 
Speyside, Lowlands, Islay, Campbeltown. 
Degustację poprowadzi Ambasador w szkockim kilcie. 
Podczas degustacji jednemu z gości zostanie wręczona butelka whisky. 
 
 

Smaki Szkockich Krain - 5 gatunków whisky 
 
Zapraszamy na wyjątkowo ekskluzywną prezentację whisky typu Single Malt. 
W czasie spotkania poznają Państwo historię bursztynowego trunku, przemierzą  
5 najważniejszych szkockich krain oraz spróbują najszlachetniejszych szkockich 
whisky. 
W czasie naszej prezentacji spróbują Państwo whisky z regionów : 
Speyside, Lowlands, wysp zachodnich, Islay, Campbeltown 
Degustację poprowadzi Ambasador w szkockim kilcie. 
Podczas degustacji jednemu z gości zostanie wręczona butelka whisky. 
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PREZENTACJA CYGAR 
 
 

 
 
 

Warsztaty mają charakter prezentacji merytorycznej i praktycznej. 
Prezentujący cygara, Pan Paweł Świątczak, przedstawi strukturę oraz charakterystykę 
produkcji cygar, ich gatunki, sposoby przechowywania oraz zasady obowiązujące podczas 
palenia. 
 

Punkty programu: 
 
1. Historia cygar, ciekawostki, anegdoty. 
2. Produkcja cygar - od nasiona po cygaro. 
3. Rytuał palenia cygar. 
4. Na co zwracać uwagę przy zakupie. 
5. Jak rozpoznawać doskonałe cygara, jak przycinać. 
6. Degustacja, czyli od praktyki do teorii. 

 

Miejsca produkcji cygar: 

• BOLIVIA, 
• HONDURAS, 
• DOMINIKANA, 
• MEKSYK, 
• JAMAJKA, 
• PATAGONIA. 
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OFERTA INDOOR/OUTDOOR: 

 
WIECZORY I POKAZY 
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LASER SHOW 

oraz 
SKRZYPACZKA GRAJĄCA LASEROWYM SMYCZKIEM 

 

 

 
 
Projekt pod nazwą Electrical Laser Violin feat Visual Sensation to połączenie 
niesamowitego, dynamicznego show koncertowego z efektami laserowymi, 
pirotechnicznymi i buchającymi ogniami. Skrzypaczka grająca laserowym smyczkiem, 
poruszająca się w promieniach lasera oraz w otoczeniu buchających ogni dostarcza 
niesamowitych wrażeń estetycznych oraz muzycznych. 
 
Spektakl, który Państwu proponujemy to 25 min show, podczas którego widzowie 
zobaczą niezwykle rozbudowany spektakl przestrzenno-graficzny. Widowisko 
zrealizowane przy użyciu centralnego lasera kolorowego 16 mln. kolorów, moc 4 wat i 
dwóch laserów bocznych zielonych. W drugiej części spektaklu pojawi się skrzypaczka 
Kasia Szubert grająca laserowym smyczkiem standardy muzyki filmowej. 
 
Użycie idealnie co do setnej sekundy osadzonych na osi czasu akcentów pirotechniki 
scenicznej (12 szt.), oraz 1,5-3m wysokości słupów buchającego ognia tańczącego w 
rytm muzyki (do 120, 1 sek. wystrzałów) doda z pewnością dynamizmu spektaklowi. 
 
Bogaci doświadczeniem wiemy, że tak niesamowicie zróżnicowany spektakl (najlepsze 
systemy laserowe, pirotechnika sceniczna, buchające ognie i skrzypaczka grająca 
laserowym smyczkiem) jest w stanie pozytywnie zaskoczyć najbardziej wymagającego  
widza. 
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POKAZ AKROBACJI ROWEROWYCH 

 

 

 
Zapraszamy Państwa na pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu sportowca, z bardzo bogatym 

doświadczeniem artystycznym  
 
240  występów na żywo 
200 000  widzów na żywo 
14 000  największa publiczność 
119   cm – rekord w skoku wzwyż 
15   lat treningów 
10   lat na scenie 
124 000  przejechanych km 
190  odwiedzonych miast 

OPIS POKAZU  
 
35 minut mieszanki skrajnych emocji – od strachu i niedowierzania, przez nadzieję i radość, 
wybuchy śmiechu i uczucie zwycięstwa.  
 
Współudział publiczności w wykonaniu jedynego w Polsce numeru, gdzie artysta żongluje 3 piłkami 
balansując na kierownicy 2 metry nad ziemią.  
 
Emocjonująca próba bicia rekordu w skoku wzwyż gdzie doping sprawia że drżą szyby w pobliskich 
budynkach. Dodatkowo przy pomocy dwóch śmiałków, którzy kręcą 8 metrową skakanką, akrobata 
skacze rowerem w zadziwiającym tempie. 
 
Wszystko to dokładnie zaplanowane i mistrzowsko zrealizowane za pomocą doskonałego kontaktu z 
publicznością, perfekcyjnego opanowania sztuki cyrkowej i zaangażowania najwyższej jakości, 
atestowanego sprzętu.  
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POKAZ ŻONGLERKI PIŁKARSKIEJ 
 

 

 
 
OPIS POKAZU  
 
Występ (czas 30 minut) w wykonaniu Mistrza Świata w Trikach Piłkarskich 2011/2012 (The Best 
Shows), finalisty programu „Mam Talent”, a także, zwycięzcę wielu międzynarodowych zawodów. 
Cały występ składa się z pokazu 7-mio minutowego oraz warsztatów/konkursów trwających 20-25 
minut z udziałem wybranych osób z widowni. Dodatkowo będzie możliwość zrobienia zdjęcia z 
żonglerem, co ma szczególne znaczenie dla znajdujących się podczas pikniku małoletnich 
uczestników, oraz rozdawanie autografów. 
  

 
 
 
7-minutowe show dopasowane w takt rytmicznej muzyki, które zawiera w sobie wszystkie 
elementy wykonywane w programie „Mam Talent”, triki z udziałem rekwizytów takich jak (czapka, 
skakanka), taniec „Moonwalk” M.Jackson’a z piłką na karku, a także nowe elementy łączące w 
sobie freestyle piłkarski, akrobatykę oraz elementy breakdance. 
 
Bezpośrednio po pokazie nasz żongler przeprowadzi warsztaty wykonywania trików piłkarskich z 
udziałem publiczności. Triki dobrane są tak, by nie przerastały poziomem trudności, a na twarzach 
widowni wzbudzały zaskoczenie i pojawienie się uśmiechu. 
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ELEMENTY POKAZU 
 
Artysta wykonujący show zajmuje się profesjonalnie pokazami żonglersko-akrobatycznymi sztuki 
Freestyle Football, jego niesamowite umiejętności wykorzystywane są do promocji sportowych 
organizacji, firm, imprez czy widowisk na całym Świecie.  
Brał udział w nagraniach spotów telewizyjnych m.in. Euro2012, a jego sztuczki piłkarskie 
uświetniały takie wydarzenia jak: 
 

“Oficjalną Prezentację Logo UEFA Euro 2012”,  
“Trasę Pucharu: Champions League Trophy”,   
“Rozdanie Nagród: Piłkarskie Oskary - Canal+” 
“Prezentację Polski na światowych targach ITB2011 w Berlinie”  

 
Pokazy w jego wykonaniu to światowej klasy widowisko-show, szczegółowo dopasowane w takt 
rytmicznej muzyki, podczas którego przedstawiane są wszystkie style Freestyle takie jak: 
 
AIR - triki wykonywane z użyciem nóg w powietrzu  
SITDOWN - triki wykonywane na siedząco lub leżąco  
UPPER - triki z użyciem głowy, klatki piersiowej, rąk 
GROUND – triki nogami z piłką spoczywającą przy ziemi 
 
Dodatkowo, unikatowym elementem pokazów, jest wprowadzenie sztuczek tzw: 
 
SPECIAL - czyli połączenia Freestyle Football ze zdumiewającymi elementami akrobatycznymi, breakdance, z 
wykorzystaniem różnych rekwizytów jak np. skakanka, a także wykonywanie takich trików, które powodują 
pojawienie się uśmiechu na twarzy widowni jak np. „Moonwalk” z piłką na karku w stylu Michaela Jacksona 
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POKAZ CAPOEIRA   
 

Capoeira – wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy są 
rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Istotą capoeira są elementy tańca 
wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. 
 

  
 
Prezentowany przez nas pokaz zawiera w sobie elementy sztuki walki oraz akrobacji dzięki czemu 
będzie interesujący zarówno dla kobiet i mężczyzn jak i najmłodszych uczestników Państwa 
pikniku.  
 
Opis pokazu  

 

Pokaz Capoeira /łączny czas pokazu 40 minut/  

 

Pokaz składa się z dwóch elementów – występów w parach oraz solowych. Po każdym z nich 
nastąpi interakcja z publicznością podczas której odbędą się gry oraz krótka nauka elementów 
Capoiera. 12-tu artystów będzie wykonywało show do muzyki na żywo, granej na oryginalnych 
instrumentach typu berimbau, atabaque, pandeiro, wraz ze śpiewem w języku portugalskim. 
Występ będzie symulacją walki w postaci szybkich kopnięć obrotowych, uników oraz akrobacji. 
 
Dodatkowo uczestnicy pikniku będą mięli możliwość obejrzenia Maculele - wojennego tańca afro 
brazylijskiego z drewnianymi pałkami. Jest to muzyka grana na żywo w postaci atabaques (dużych 
bębnów) której towarzyszył będzie śpiew. 
 

Grupa pokazowa składająca się z 12 uczestników wystąpi w specjalnych strojach do Capoeira:  
abada (białe spodnie) oraz camisa (koszulka). 
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PIASKOWA ANIMACJA 

 
Pragniemy Państwu przedstawić ofertę innowacyjnej sztuki 

 

  
 
Sand animation, czyli malowanie piaskiem, zwane też piaskowymi animacjami to 
wspaniałe widowisko, które porusza i pozostawia niesamowite wrażenia. Jest idealnym 
rozwiązaniem na uroczyste gale czy rocznice firmowe. Za pomocą piaskowych animacji 
można opowiedzieć w zasadzie każdą historię. Dobrze sprawdza się na eventy firmowe – 
można w bardzo estetyczny i artystyczny sposób przedstawić historię firmy, pokazać jej 
główne założenia i wartości, dzięki którym odnosi sukces. 
 

   
 
Idealna oprawa artystyczna na imprezy biznesowe, gale, otwarcia firmowe. Show 
Piaskowych Animacji znane jest we Francji, Niemczech, Austrii, USA oraz Azji. Ten rzadki 
talent posiada tylko 10 osób na świcie, ponieważ jest to bardzo ciężka i wieloletnia praca 
by opanować tą oryginalną sztukę artystyczną. Tak niezwykłe przedstawienie na zawsze 
zostaje w pamięci, gwarantuje najlepszą, najbardziej oryginalną i ekskluzywną oprawę 
artystyczną. Ważnym elementem piaskowych animacji jest oryginalność i niezapomniane 
przeżycia. 
Artystka posiada wiele uniwersalnych historii tworzonych pod różne występy jednak 
największym atutem jest to, iż tworzy ona również historie na zamówienie pod życzenie 
klienta. Piaskowa Animacja jest jedynym tego typu bardzo ekskluzywnym produktem 
eventowym na polskim rynku. 

 
Koszt organizacji podstawowego występu zawiera - scenariusz autorski /trzy pokazy/ 

 
Istnieje możliwość przedstawienia scenariusza na zadanie klienta. Może to być logo lub historia firmy
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MALOWANIE SWIATŁEM 

 
Pragniemy Państwu przedstawić ofertę innowacyjnej sztuki 

 

 
 

Malowanie światłem to nasza magiczna propozycja, która może być niezapomnianym 
wydarzeniem zwieńczającym konferencję czy taż spotkanie firmowe. W malowaniu 
światłem artyści mogą wpleść w pokaz dowolną grafikę (np. logo firmy) lub stworzyć 
pokaz na konkretny zamówiony temat związany z branżą, częścią świata, wydarzeniami 
historycznymi, architekturą, krajobrazem itp.  
 
Artyści, jako jedyni na świecie opracowali metodę, dzięki której malowane obrazów przy 
pomocy źródła światła jest możliwe. 
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JASKINIA HAZARDU, CZYLI ZABAWA W KASYNO 
 

  

 
Wieczór jest prowadzony w klimacie kasyna Las Vegas z lat 20 – 30 tych. 
Ponieważ kasyno jest nielegalne wzięcie udziału w grze jest możliwe tylko za okazaniem 
specjalnego zaproszenia. W holu hotelu będzie czekał na “hazardzistów” jeden z członków 
rodziny Ala Capone, który przekaże zaproszenie. Będzie to możliwe po odgadnięciu 
odpowiedzi na pytanie związane z firmą. 
 
Po okazaniu zaproszenia uczestnicy otrzymają od hostess równe sumy „pieniędzy” 
wydrukowanych tylko na ten wieczór (z log0 firmy). 

 
Zabawę poprowadzi właściciel kasyna Johny Moneta. 

 
Obsługa: 
Obsługę stanowią zawodowi krupierzy z dużym doświadczeniem, kreatywni, potrafiący 
doskonale dostosować się do sytuacji i okoliczności powstałych w czasie eventu. 
Gwarantujemy Państwu tym samym profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie. 

 
W skład obsługi wchodzi 3 krupierów oraz inspektor nadzorujący pracę krupierów.  

Pragniemy podkreślić, że dysponujemy największej klasy sprzętem do gry (profesjonalne 
stoły używane w kasynach gry na całym świecie) 

Zaplecze: 
Stół do Ruletki amerykańskiej  
(stół wraz z layoutem, koło rulety, zestaw żetonów, krupier)  
 
Stół do Black Jacka  
(stół wraz z layoutem, zestaw żetonów, but wraz z zestawem kart, krupier)  
 
Stół do Stud Pokera  
(stół wraz z layoutem, zestaw żetonów, zestaw kart, krupier)  
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ZABAWA W KASYNO - TURNIEJ POKEROWY 

TEXAS HOLD’EM 
 
Texas Hold´em szybko zdobył wśród graczy pozycję najczęściej wybieranej gry. Jeśli 
jesteś początkującym graczem, Texas Hold´em to idealne rozwiązanie, by nauczyć się 
grać. To nieskomplikowana gra, której zasady łatwo zrozumieć, dająca idealną 
równowagę pomiędzy szczęściem a umiejętnościami. 
 

  
 

Zasady: 

Jeden z graczy jest rozdającym (dealer – krupier), gracze siedzący po jego lewej stronie wkładają 
do puli wymuszone stawki w ciemno - tzw. ciemne. Pierwszy gracz na lewo od rozdającego wkłada 
małą ciemną (small blind), a drugi dużą ciemną (big blind). Najczęściej duża stawka jest dwa razy 
większa od małej, choć niekiedy są one równe. Następnie każdemu z graczy rozdaje się po dwie 
zakryte karty (ang. pocket cards lub hole cards), począwszy od pierwszego gracza na lewo od 
rozdającego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Karty te mogą widzieć tylko ich "właściciele". 
Następuje po tym pierwsza runda licytacji zaczynając od pierwszego gracza po lewej stronie od 
dużej ciemnej. Gracze mają trzy możliwości, mogą: 

• spasować karty  
• sprawdzić (do gry włożyć do puli równowartość dużej ciemnej, jeżeli nikt wcześniej nie 

podbił)  

Po tej rundzie licytacji, kiedy wszyscy włożyli taką samą ilość pieniędzy do puli (lub spasowali), na 
stół wykładany jest flop. Są to trzy karty wspólne (ang. community cards), których może użyć 
każdy z graczy. Następuje druga runda licytacji począwszy od pierwszego gracza na lewo od 
rozdającego. Jak poprzednio każdy gracz może czekać (jeżeli nikt wcześniej nie podbił), 
podbić/przebić lub sprawdzić (jeżeli ktoś podbił przed nim). Kiedy wszyscy aktywni gracze włożą 
taką samą ilość pieniędzy do puli na stół, wykładana jest czwarta karta - turn. Analogicznie 
rozpoczyna się kolejna runda licytacji, po której ostatnia, piąta karta (river) wykładana jest na stół. 
Rozpoczyna się ostatnia już runda licytacji, po której następuje wyłożenie kart. Gracze mogą użyć 
dowolnych 5 kart z 7 dostępnych (5 kart wspólnych i 2 karty własne), aby ułożyć najlepszy układ. 

Każdy gracz dysponuje dwiema indywidualnymi kartami. 

Pokazywanie kart rozpoczyna się od pierwszego gracza na lewo od rozdającego, jeżeli nikt nie 
podbił w ostatniej rundzie licytacji, lub od podbijającego, jeżeli został sprawdzony. Karty pokazuje 
się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najlepszy pięciokartowy układ wygrywa i zabiera pulę. 
Jeżeli został pokazany wygrywający układ, to następne osoby nie mają obowiązku pokazywania 
swoich kart. 
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POKAZ ILUZJI  

 

AKTOR ESTRADOWY o specjalności - ILUZJONISTA - legitymujący się uprawnieniami 
zawodowymi - weryfikacja wydana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, członek 
Krajowego Klubu Iluzjonistów w Łodzi oraz członek kilku magicznych organizacji 
międzynarodowych. 

Kontrakty zagraniczne: Niemcy, Austria, Włochy, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Turcja, Czechy, Bułgaria. Współpraca z wieloma agencjami estradowymi w kraju i 
zagranicą oraz Polską Żeglugą Bałtycką - pokazy na promach polskich i 
międzynarodowych. 

    

 

POKAZ ILUZJONISTYCZNY z własnym podkładem muzycznym. 
 
PROGRAM ILUZJONISTYCZNY (pokaz estradowy) zawiera wiele elementów z dziedziny 
iluzji manipulacyjnej, rekwizytowej m.in. sztuki z kolorowymi chustami, sznurami, 
butelkami i innymi. Oprócz tego pokaz zawiera elementy iluzji kontaktowej - bezpośredni 
udział widzów! To znikanie i pojawianie przedmiotów osobistych i użytkowych jak również 
ciekawe sztuki z dużymi kartami do gry. Dobór tricków kontaktowych w zależności od 
sytuacji i wyrafinowania publiczności. Całość w eleganckiej oprawie - odpowiedni ubiór 
oraz doskonale dobrana muzyka. Orientacyjny czas występu to około 20-30 min., oraz 
20-30 min. pokazów indywidualnych przy stołach. 
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POKAZY BARMAŃSKIE 

 

   
 

Pokazy barmańskie przeprowadzone są przez 2 osoby – absolwentów jedynej w Polsce szkoły 
barmanów kierowanej przez Pana Eugeniusza Dydko - mistrza świata w konkurencji Freestylu 
barmańskim. 
 
Proponowany program: 

 
Pokazy przygotowywania drinków oraz omówienie ich rodzai prezentowane w formie 
kilkuminutowego show z udziałem publiczności. 
 
Proponujemy przygotowanie 4 najbardziej popularnych drinków. 
 

• Pokaz ok. 10 – 15 minut.  
   
Nauka części pokazu barmańskiego przygotowana z ochotnikami biorącymi udział w zabawie 
( żonglerka butelkami podczas przygotowywania drinka )  

 

• Czas trwania ok. 10 minut  
 

Właściwy pokaz Freestylu  prowadzony przez  obu barmanów zakończony pokazami płonących drinków. 
 

• Czas trwania ok. 15 minut  
 

Przygotowanie drinków przez okres ok. 1 godzin z własnego alkoholu.  
Bar przygotowany na terenie Sali. 
 
Przykładowe zestaw drinków: 
 

white rusian  (wódka; kahlua; mleko) 
ojciec chrzestny  (whisky; amaretto) 
cosmopolitan  (wódka; triple sec; sok żurawina; sok z cytryny) 
bartender  (wódka; cukier; sok z limoną) 
tequilla sunrise  (tequilla; sok pomarańczowy, grenadine) 
 

 

       
 



           Semper Paratus   

 
 

Firma „POLIGON” Kalina Kubicka   93-345  Łódź ul. Mroźna 1 ,tel. 503 008 059; 606 343 726, 
www.poligon.info.pl   Nr rachunku 21114020170000420206222725   NIP 729-126-02-57   Regon 471315227 

 

FIRE WALKING – CHODZENIE PO OGNIU  
 
 

Fire Walking jjaakkoo  rryyttuuaałł  wwyywwooddzzii  ssiięę  ddookkłłaaddnniiee  zz  HHaawwaaiiii  ii  bbyyłł  ssttoossoowwaannyy  pprrzzeezz  
ttaammtteejjsszzyycchh  sszzaammaannóóww  ppooddcczzaass  śśwwiięęttaa  bbooggiinnii  PPeellee..  KKaawwuunnii,,  cczzyyllii  oowwii  sszzaammaannii  hhaawwaajjssccyy  
wwcchhooddzziillii  zzaarraazz  ppoo  wwyybbuucchhuu  ddoo  kkrraatteerruu  wwuullkkaannuu  ii  rrzzuuccaajjąącc  kkaammiieeńń  sspprraawwddzzaallii  cczzyy  llaawwaa  
jjuużż  zzaassttyyggłłaa..  KKiieeddyy  kkaammiieeńń  zzoossttaawwaałł  nnaa  ppoowwiieerrzzcchhnnii  pprrzzeecchhooddzziillii  ppoo  ggoorrąącceejj  mmaaggmmiiee  
((11220000  sstt..CC))  nnaa  ddrruuggąą  ssttrroonnęę  kkrraatteerruu.. 

 
 

Przed wejściem na żar uczestnicy obejrzą Taniec z Ogniem 
 

    
 
 
Fire Walking - Przejście po rozżarzonych węglach. 
 
ppoolleeggaa  nnaa  pprrzzeejjśścciiuu  bboossoo  ppoo  rroozzżżaarrzzoonnyycchh  ddoo  660000°°CC  wwęęggllaacchh..  JJeesstt  jjeeddnnyymm  zz  
nnaajjeeffeekkttoowwnniieejjsszzyycchh  ii  nnaajjbbaarrddzziieejj  ssppeekkttaakkuullaarrnnyycchh  ssppoossoobbóóww  ssiięęggaanniiaa  ppoo  wweewwnnęęttrrzznnąą  
mmoocc..  JJeesstt  rróówwnniieeżż  aakktteemm  pprrzzeezzwwyycciięężżeenniiaa  ooggrraanniicczzaajjąącceeggoo  nnaass  llęękkuu  ii  uuśśwwiiaaddoommiieenniiaa  
ssoobbiiee,,  żżee  wwbbrreeww  ttrruuddnnoośścciioomm  ii  llęękkoomm  jjeesstteeśśmmyy  ww  ssttaanniiee  ppooddeejjmmoowwaaćć  ccoorraazz  ttoo  nnoowwee  
wwyyzzwwaanniiaa..  
  
SSaammoo  pprrzzeejjśścciiee  cchhęęttnnyycchh  uucczzeessttnniikkóóww  ppoo  ooggnniiuu  bbęęddzziiee  nnaassttęęppoowwaałłoo  ppoo  pprroowwaaddzzeenniiuu  
ppaarroommiinnuuttoowwyymm  iinnssttrruukkttaarrzzuu  ii  ppoodd  cczzuujjnnyymm  ookkiieemm  TTrreenneerróóww  
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PPrróóbbaa  ooggnniiaa  ttoo  wwyyddaarrzzeenniiee  nnaa  ddłłuuggoo  zzaappaaddaajjąąccee  ww  ppaammiięęćć  uucczzeessttnniikkóóww..  PPoozzwwaallaa  wwyyzzwwoolliićć  
uummiieejjęęttnnoośśćć  mmoottyywwoowwaanniiaa  ssiieebbiiee  ii  ppooddeejjmmoowwaanniiaa  nnoowwyycchh  wwyyzzwwaańń..  KKaażżddyy  zz  nnaass  ppoossiiaaddaa  
ww  ssoobbiiee  nniieezzggłłęębbiioonnąą  ssiiłłęę,,  aabbyy  ddookkoonnaaćć  rrzzeecczzyy  nniieemmoożżlliiwwyycchh..  TTrrzzeebbaa  ttyyllkkoo  cchhcciieećć  ppooddjjąąćć  
wwyyzzwwaanniiee,,  uuwwiieerrzzyyćć  ww  ssiieebbiiee  ii  zzaauuffaaćć,,  żżee  mmoożżeemmyy  tteeggoo  ddookkoonnaaćć..  
    
UUcczzeessttnniiccyy,,  wwssppiieerraajjąącc  ssiięę  nnaawwzzaajjeemm  ppookkoonnuujjąą  ssttrraacchh  pprrzzeedd  żżyywwiioołłeemm  ii  ddzziięękkii  tteemmuu  mmaajjąą  
ooddwwaaggęę  zzmmiieerrzzyyćć  ssiięę  zz  cczzyymmśś  ccoo  nnoowwee  ii  nniieezznnaannee,,  aa  ddooddaattkkoowwoo  wwzzmmooccnniićć  ppoocczzuucciiee  
wwssppóóllnnoottyy  ii  iinntteeggrraaccjjii..  WWóówwcczzaass  ookkaazzuujjee  ssiięę,,  żżee  wwyyssttaarrcczzyy  zzmmiieenniićć  sswwoojjee  nnaassttaawwiieenniiee  
ii  zzmmiieerrzzyyćć  ssiięę  zz  żżyywwiioołłeemm..  
 
Zianie Ogniem, to kolejna atrakcja, którą uczestnicy opanują pod koniec spotkania. 
 

 
 

 
KKaażżddyy  cchhęęttnnyy  uucczzeessttnniikk  bbęęddzziiee  mmóóggłł  sspprróóbboowwaaćć  ssiiłł  jjaakkoo  zziieejjąąccyy  ooggnniieemm  ssmmookk..  
TTrreenneerrzzyy  wwpprroowwaaddzzaajjąącc  kkaażżddeeggoo  zz  oossoobbnnaa  ww  ttaajjnniikkii  pplluunniięęcciiaa  ooggnniieemm  ww  ppiieerrwwsszzeejj  ffaazziiee  
wwyykkoorrzzyyssttaajjąą  wwooddęę  aa  nnaassttęęppnniiee  kkiieeddyy  uucczzeessttnniikk  ppoossiiąąddzziiee  ppooddssttaawwoowwee  uummiieejjęęttnnoośśccii  ppoodd  
cczzuujjnnyymm  ookkiieemm  ttrreenneerraa  ZZiioonniiee  OOggnniieemm..  
  
TTrreenneerrzzyy  ggwwaarraannttuujjąą  ppeełłnnee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  uucczzeessttnniikkóóww  zzaarróówwnnoo  pprrzzyy  pprrzzeecchhooddzzeenniiuu  
pprrzzeezz  żżaarr  jjaakkii  ii  ppooddcczzaass  zziiaanniiaa  ooggnniieemm..  
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ZBÓJNICKI WIECZÓR – ŚPASY GÓRALSKIE 

 
Zbójnicy meldują swoją gotowość bojową: „Nawet na tę okazję zostawimy swoje aktualne baby i 
stawimy się u Wos, coby wom Śpasy wyryktować. Umyci, uczesani, z naostrzonymi ciupażkami”. 

 

   
 

Proponowana przez nas impreza, to doskonała zabawa w karczmie lub plenerze przy żartach i konkursach 
góralskich podczas np. kolacji grillowej. Górale dostają się na zabawę „Panów” i rozpoczynają się góralskie 
śpasy czyli żarty.  
 
Do poszczególnych konkurencji „proszeni są po góralsku” goście, którzy muszą wykazać się zbójnicką 
zaradnością. 
Przykładowe konkurencje: 
 
- rozpoznawanie serów owczych 
/należy po smaku i zapachu z zawiązanymi  oczami rozpoznać podstawione sery t.j oscypek, bunc, bryndze/ 
 
- wybranie właściwej herbaty góralskiej  
/należy po smaku i zapachu z zawiązanymi  oczami rozpoznać podstawione herbaty t.j „góralska herbata” ze 
spirytusem, herbata z rumem itd./ 
 
- „przyodziewek góralski”  
/z otrzymanych elementów stroju góralskiego należy ubrać górala i góralkę, oczywiście wytypowanych z 
drużyny/ 
 
- „siłowanie”  
/zadaniem wytypowanych uczestników zabawy, jest na wyciągniętych i wyprostowanych przed siebie rękach 
utrzymać ciężar, liczy się wspólny czas całości drużyny 
 
- „cięcie drzewa”  
/zadaniem wytypowanych dwóch uczestników, jest jak w najkrótszym czasie przecięcie kłody drewna ręczną 
piłą/ 
 
- „taniec zbójnicki”  
/uczestnicy konkurencji po krótkim instruktarzu, muszą wykazać się umiejętnościami tanecznymi i 
zaprezentować się w „zbóju” z ciupagą  w ręku i kapeluszem na głowie/ 
 
Całość imprezy trwa  do 2 godzin, kiedy to podczas kolacji,  zbójnicy wchodzą ze swoimi konkurencjami 
dopasowując się czasowo do przerw miedzy posiłkami. Gdyby miał to być występ w cyklu ciągłym bez przerw 
na posiłek dla uczestników, to „Góralskie Śpasy” trwały by około godziny czasu. 

 

  
 
Między konkursami są przerywniki na taniec z wszystkimi, oraz mówione są przez harnasia śmieszne kawały i 
gawędy. Na koniec miłym akcentem harnaś żegna się z gośćmi. Dla wszystkich wygranych uczestników 
konkursów przygotowane są regionalne nagrody rzeczowe. 
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WARSZTATY - KURS MARSZERSKI  
 
 

 W czasie zajęć grupa będzie miała kontakt ze wspaniałymi psami rasy Siberian 
Husky i Alaskan Malamute, to także możliwość posmakowania tego, co nazywamy 
mushingiem, czyli powożenia psim zaprzęgiem oraz wszystkiego co się z tym wiąże. 
 
Pokażemy jak prowadzić psi zaprzęg, jak komunikować się z psami, jak się nimi 
zajmować i czego się wystrzegać. 
 
 
W ramach zajęć proponujemy: 
 
- pokaz pracy dużego złożonego z kilkunastu psów zaprzęgu 
 
 

  
 
 

- krótkie kursy maszerskie: 
po takim kursie każdy uczestnik będzie wiedział jakiego i kiedy używa się pojazdu, jakich 
lin, gdzie jest miejsce każdego psa w zaprzęgu i dlaczego takie a nie inne. 
 
- przejażdżki psim zaprzęgiem: 
Każdy sam poprowadzi zaprzęg 2-4 psów 
 

 
-mini wyścigi 
W tym celu przygotowujemy dwa wyznaczone taśmami tory, po których równocześnie 
ścigają się dwa zaprzęgi. 
 

 
 

Oferta dostępna cały rok,  
w przypadku braku śniegu, zaprzęgi poruszają się w 

specjalnie przystosowanych wózkach na kółkach. 
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WIECZÓR „SKARB PIRATÓW” 

 

 

Zapraszamy na interaktywne spotkanie z bracią piracką. Proponowane moduły mają na 

celu przybliżenie sposobu spędzania wolnego czasu przez piratów i marynarzy w XVII 

wieku.  

Koncert Szantowy Zespołu „Banana Boat” 
 

Kwintet wokalny, specjalizujący się w oryginalnej twórczości autorskiej w dziedzinie 

współczesnej piosenki żeglarskiej, oraz w autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Od 

roku 1998 - zespół Banana Boat koncertował na wszystkich największych scenach 

szantowych w Polsce. Charakterystyczne koszulki - pięć kawałków banana - pojawiają się 

wszędzie tam, gdzie znajdą się ludzie, którzy chcą się dobrze bawić przy muzyce płynącej 

wyłącznie z pięciu męskich gardeł oraz obejrzeć jedyny w swoim rodzaju, niezwykły, 

uśmiechnięty - bananowo-szantowy show. Zespół został nazwany przez jednego z 

konferansjerów Uśmiechem Polskiej Sceny Szantowej. 

 

 
 
   

 

Każdy uczestnik dotknięty klątwą „hazardu” i uczestniczący w podanych modułach będzie 

mógł wygrać talon na kielich kapitańskiego trunku wydawany przez Długiego Johna 

Silvera ( instruktor przebrany za pirata). 
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Moduł I 
Kabina Kapitana Johna Silvera. 
 

 
 
Do dyspozycji gości zostanie udostępniony kapitański kącik 
trunkowy obejmujący: 
Cubalibre   x 5 l gotowego napoju ( beczka ) 
Grog Panamski  x 2 butelki 0,7 
Bumboo   x 5 l gotowego napoju ( beczka )  
Whisky Ballantine’s  x 2 butelki 0,7 
 
 
Wycena obejmuje przygotowanie i obsługę stanowiska oraz   
przygotowanie trunków. 
 
 

 
 
Moduł II 
 
Szalony Salonik Tom 
 
 

Szalony Tom zabierze Państwa w wir pirackich gier 
„hazardowych”.  

Stół do Black Jacka  
(stół wraz z layoutem, zestaw żetonów, but wraz z 
zestawem kart, krupier)  

Stół do Pokera karcianego.  
(stół wraz z layoutem, zestaw żetonów, but wraz z 
zestawem kart, krupier, kilka drobnych upominków)  

Stół do gry w kości.  
(stół wraz z layoutem, zestaw żetonów, but wraz z 
zestawem kości, krupier)  
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WIECZÓR „NIE MA JAK PRL” 

 

   
 

Impreza wieczorna prowadzona przez konferansjera w przebraniu 
charakterystycznym dla czasów PRL. 
Motywem przewodnim zabawy będzie podróż do najciekawszych zakładach pracy, 
audycjach radiowych i telewizyjnych, sklepach i barach - mlecznych. Uczestnicy 
zabawy oprócz możliwości klasycznej zabawy będą mogli poczuć się klientem poprzez 
uczestnictwo w szeregu zabaw okraszonych odpowiednimi rekwizytami i humorem 
sytuacyjnym. Do tego zwariowany prowadzący, który musi po raz pierwszy 
zapanować nad tłumem bumelantów skierowanych do pracy w ośrodku wczasów 
pracowniczych Magellan i nauczyć ich wzorowej socjalistyczne współpracy.  
 
Uczestnicy interaktywnego wieczoru zostaną podzieleni na 4 reprezentacje zakładów 
pracy np.: Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego im. Feliksa Dzierżyńskiego. 
Każdy zakład  będzie utożsamiać z tabliczką zakładową z hasłem nawołującym do 
walki z bumelanctwem. 
 
Każdy z uczestników na wstępie otrzyma imienną Legitymację Członkowską  Związku 
Młodzieży Przewlekle Pracującej. 
 

PRZYKŁADOWE KONKURENCJE  

PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZMPP PANA MIECZYSŁAWA 

 

1. KIM ON JEST  

2. Z PIEŚNIĄ W SERCU  

3. WSPOMINANKA ZGADYWANKA  

4. ODGADNIECIE? ODGADNIEMY!  

5. PROPAGANDA 

6. KALAMBURY  

7. AFISZE NA ŚCIANY  

 

Wieczór obejmuje:  

Przygotowanie, prowadzenie zajęć przez Wodzireja – Pana „Mieczysława”, materiały, 
konkursy, gry z czasów PRL, karaoke oraz nagłośnienie i DJ.   
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WIECZÓR „IRLANDZKI” 

 
Występ zespołu „Shannon” 

 
wraz z tancerkami tańców irlandzkich /3 sety po 40 min/  lub całość 

 

 
 

Zespół prezentuje współczesną formę tańca irlandzkiego. Styl ten wspaniale 
prezentuje się na scenie, zarówno na dużych imprezach, jak i na kameralnych 
spotkaniach czy bankietach. Dziewczęta posiadające bogate doświadczenie sceniczne 
potrafią świetnie nawiązać kontakt z publicznością i porwać widzów do wspólnej zabawy. 
Zróżnicowany repertuar taneczny zaspokoi gusta wymagających widzów: zarówno 
wielbiciele widowisk tanecznych jak i miłośnicy teatru tańca znajdą w nim coś dla siebie. 
Dynamiczne choreografie, piękne kostiumy i zapierające dech w piersiach umiejętności 
oraz uroda tancerek z pewnością zostaną w Państwa pamięci na długo 
 
Koncert wieczorny to ponad dwu godzinne SHOW, podczas którego zespół „Shannon” 
zaprezentuje muzykę, irlandzką,  łącząc ludowe brzmienia z nowoczesnymi i 
intrygującymi aranżacjami nawiązującymi do różnych trendów muzyki świata.  
 
To Muzyka, światło i najważniejsze…         
         …TANIEC.  
 

        
 
Shannon  jest jednym z najbardziej energetycznych, niepowtarzalnych i wyjątkowych 
zespołów koncertowych w Polsce; swoją spontanicznością i bezpośredniością podbija 
serca wielu słuchaczy. 

 
Tancerki – 5 – 7 osób. 
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OFERTA  INDOOR:  

 

 

SYMULATORY  

ZESTAWY SCENARIUSZOWE  
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WII 
 

   

Wii (wym. jak ang. we; IPA: [wi�]) – konsola gier wideo zaprojektowana i produkowana 
przez japońską firmę Nintendo. Początkowo znana pod nazwą Revolution jest 
następczynią Nintendo GameCube. 

Konsola znana jest głównie ze swojego bezprzewodowego kontrolera, pilota Wii, który 
może być używany jako urządzenie wskazujące i 
może wykrywać ruch w trzech wymiarach. 
 

Konsola Wii i jej rewolucyjny czuły na ruch kontroler – pilot zdalnej obsługi Wii – 
zostały zaprojektowane w taki sposób, aby grami wideo mógł cieszyć się każdy, 
niezależnie od swojego doświadczenia. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy jesteś maniakiem gier wideo, nie grałeś od lat, czy też 
nigdy dotąd nie trzymałeś w dłoni kontrolera.  
 

Wii oferuje to, czego szukasz:  
rozrywkę! 

 
Dzięki konsoli Wii stajesz się nie tyle graczem, co częścią samej gry. Gorąca akcja nie 
ogranicza się już do przyciskania przycisków. Specjalny kontroler z wolnym dostępem 
przeniesie Cię do serca samej gry. Zapomnij o przycisku przy grze w golfa; zrób po 
prostu zamach kijem! Zapomnij o przyciskach przy walce mieczem; po prostu fechtuj jak 
w prawdziwej walce! Do dzisiaj gry wideo były częścią Ciebie, teraz Ty staniesz się 
częścią gier. 

Konsola Wii otwiera nową epokę grania 
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SYMULATOR WRC 

 

 

  
Symulator WRC - posiada trzy monitory 24”, które oddają wierne doznania z jazdy 
prawdziwym samochodem WRC w skali 1:1. Wszelkie detale symulatora nawiązują do 
sportowego auta. Aluminiowa konstrukcja oraz oświetlenie LED zapewniają doskonałą 
estetykę.  
 
Zostań kierowcą rajdowym  WRC - Sztuka szybkiej komunikacji poprzez zabawę.   
Urządzenie przeznaczone jest dla osób od 10 lat, a ich waga nie może przekraczać 
120 kg na osobę . Program umożliwia jazdę na czas na odcinkach specjalnych (OS).  
 
Instalacja symulatora jazdy w pomieszczeniach lub plenerze.    
Lekka konstrukcja wykonana całkowicie z aluminium, umożliwia wniesienie 
urządzenia po schodach. Wymiary to 230 cm x 150 cm,  a rozmontowany 2x 115cm x 
150cm. Czas montażu nie przekracza 30 min. Wymagane zasilanie 230V/1,5  kW. 
Waga urządzenia to 170 kg. Czas wyścigu to ok. 5 min. Symulator może pracować 
zarówno w plenerze (zapewniamy namiot ochronny) jak i w pomieszczeniach 
zamkniętych  
  
  

IIssttnniieejjee  mmoożżlliiwwoośśćć  oorrggaanniizzaaccjjii  wwyyśścciiggóóww  rróówwnnoolleeggłłyycchh  ddllaa  33--44  oossóóbb  
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DART 

Dart, lotki, rzutki - powiązane ze sobą gry, w których celem jest trafianie niewielkimi 

lotkami w tarczę umieszczonej na wolnostojącym automacie. 

 

 

     

 

 

Pojedyncza rozgrywka, inaczej "leg" jest pojedynkiem między dwoma zawodnikami, 

którzy na przemian wykonują trzy rzuty do tarczy. Wygrywa zawodnik, który pierwszy 

osiągnie założoną liczbę punktów, zazwyczaj 301 lub 501, przy czym punkty "odlicza się 

od tyłu" od np. 501 aż do 0. Ostatni rzut musi trafić bezpośrednio w podwójne pole lub 

środkową część bulleye i musi jednocześnie zredukować wynik gracza do zera. Jeżeli 

zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, kończy się jego kolejka i przywracany jest 

wynik do stanu sprzed tej kolejki. Ze względu na to, że podwójne pola są małe, 

zakończenie lega (nazywane z ang. "doubling out" lub "checking out"). Dłuższe rozgrywki 

są często podzielone na sety, które składają się z danej ilości legów. Podczas jednej 

rozgrywki maksymalnie może brać udział 8 osób. 

Do innych, znanych gier możliwych do przeprowadzenia zalicza się m.in. "Double-in" (w 

którym należy trafić podwójne pole, by w ogóle rozpocząć naliczanie punktów), "Round 

The Clock" (w którym gracze muszą trafiać kolejne numerowane pola tablicy), bardziej 

skomplikowany "Cricket" oraz wiele innych. 
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TRAMBAMBULA 

 
 
 

Piłkarzyki - gra zręcznościowa rozgrywana przy użyciu figurek piłkarzy 

przymocowanych do rurek poruszanych rękoma, na stole przypominającym 

miniaturowe boisko do piłki nożnej, polegająca na zdobyciu ustalonej liczby bramek – 

najczęściej dziesięciu. 
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„„BBUUDDUUJJEEMMYY  MMOOSSTT””  

  
 

      
 

W trakcie proponowanego modułu uczestnicy realizować będą zajęcia na terenie 
hotelu lub jego otoczeniu.  

Celem zabawy jest integracja grupy, budowanie wzajemnego zaufania i poczucia 
wsparcia ze strony innych członków zespołu, a także rozwijania umiejętności radzenia 
sobie z ograniczeniami wynikającymi ze złożoności zadania. 

Podczas zajęć uczestnicy będą podzieleni na zespoły. 

Zadaniem każdego zespołu będzie zbudowanie mostu łączącego dwa stoły oddalone od 
siebie około metr, uczestnicy mają do dyspozycji jedynie krótkie bambusowe patyczki 
oraz gumki recepturki.  

Most może jedynie opierać się na dwóch sąsiednich blatach stołów, nie może być 
podpierany niczym innym oraz nie można korzystać z innych materiałów do budowy niż 
te przygotowane przez organizatora.  

 

      

 

Czas trwania zabawy ok. 2 – 2,5 godziny 
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GRA HANDLOWO – STRATEGICZNA   
 

„RANCHO” 
 

  
 

W trakcie proponowanej gry uczestnicy realizować będą ćwiczenia na terenie hotelu. 
W specjalnie przygotowanych i zaprojektowanych zadaniach uczestnicy będą mieli okazję 
zmierzyć się z trudną sztuką negocjacji i podejmowania właściwych decyzji. 
Zadania będą wymagały od uczestników sprytu i umiejętności działania w zespole oraz 
stawiania czoła napotkanym ograniczeniom. Proponowana gra została zaprojektowana w 
taki sposób by, aktywizować wszystkich jej uczestników oraz wspierać i rozwijać ich 
umiejętności niezbędne w pracy zawodowej 
 

Na początek Zarabianie gotówki – Quiz 
 

 
 

Zespoły odpowiadają na pytania z tabeli, za 
prawidłową odpowiedź otrzymują  20 $,  
40 $, 60 $, 80 $ lub 100 $, Grupy 
odpowiadają na przemian wybierając 
dowolną kategorię oraz trudność pytania. 
Po odpowiedzeniu na wszystkie 
przygotowane pytania i zgromadzeniu 
gotówki gracze przystępują do III etapu 
gry. 
 
 

Następnie prowadzenie Rancho 
 

Prowadzenie „Rancho” - w grze mamy 8 stanowisk: 
 

• „Targ ze zwierzętami” 
• „Młyn” 
• „Saloon”  
• „Indianin” 
• „Łamigłówka Farmera”  
• „Świszcąca Strzała” – Rzutki  
• „Zręczne Palce”  
• „Na Pastwisku” 

 

TO TY DECYDUJESZ GDZIE I W JAKI SPOSÓB ODNIESIESZ NAJWIEKSZY ZYSK 
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„BITWA O TORTUGĘ” 

Tworzysz załogę piratów, mająca na celu zdobycie flotylli statków oraz stoczenie bitwy 

morskiej.  

Aby zostać kapitanem załogi pirackiej musisz zdobyć okręt flagowy oraz armadę 

podległych Ci okrętów wojennych. Jedynym sposobem zdobycia okrętów jest przejście 

przez „ścieżkę umarlaków”. Podczas morskiej przygody będą na Ciebie czekały 

zadania, których realizacja będzie możliwa tylko przy współpracy całej złogi. Za każde 

dobrze wykonane zadanie otrzymasz od „umarlaka „ bonus w postaci okrętu wojennego. 

Strzeż się bo na trasie grasują tubylcy, którzy (grabią gwałcą i mordują ☺) mogą 

pokusić się o odebranie Ci tego co już zdobyłeś  (na kilku punktach będzie czekał tubylec 

z którym będziesz musiał wystawić „na hazard” swoja armadę). Na końcu ścieżki 

znajdziecie przystań gdzie zwodujecie łodzie i wypłyniecie na głębokie morze toczyć 

ciężki i zażarty bój o wyspę pełną skarbów. 

 

Powyższy scenariusz realizować można zarówno w terenie jak i w hotelu wykorzystując 

możliwości budynku. 
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„TAJEMNICZE PUZZLE” 
 
 

Celem zespołu biorącego udział w realizacji powyższego scenariusza jest jak najszybsze 

ułożenie obrazu z puzzli. Zespoły realizując różnego rodzaju zadania (logiczne i 

sprawnościowe) zmagają się miedzy sobą na poziomie przyjętej przez siebie strategii, 

umiejętności i wiedzy ogólnej wykonując przygotowane zadania teambuilding.   

 

 

 

Powyższy scenariusz realizować można zarówno w terenie jak i w hotelu wykorzystując 

możliwości budynku. 
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OFERTA OUTDOOR:  
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NORDIC WALKING  
 

Nordic Walking jest ciekawą i przyjemną formą odpoczynku. Polega on na marszu ze 
specjalnie do tego przystosowanymi kijami. Niektórym może się wydawać, że jest to 
sport nowy, jednak jego początki datuje się na lata dwudzieste XX wieku. Wtedy była to 
forma treningu dla narciarzy biegowych. Obecnie trenować może każdy a sam Nordic 
Walking ma trzy poziomy aktywności- zdrowotny, fitness, sportowy. 
 

    
 
Podczas Nordic Walking osoba uprawiająca ten rodzaj aktywności angażuje do wysiłku 
większość mięśni ciała. Pracują one zupełnie inaczej niż podczas zwykłego marszu. Są 
bardziej wzmocnione, zwłaszcza ramiona, które stają się mocniejsze i bardziej 
wytrzymałe. Po intensywnych ćwiczeniach podczas takich spacerów, jesteśmy w stanie z 
większą łatwością, wchodzić na wzgórza a co najważniejsze Nordic Walking pozwala 
spalać nieco więcej kalorii niż podczas chodzenia. Jak się więc okazuje, można go uznać 
za dobrą formę odchudzania- zrzucenia zbędnych kilogramów. 
 
Kije do Nordic Walking mają bardzo wiele zalet, między innymi odciążają stawy, które 
zwłaszcza u osób starszych mogą być nadwyrężone i schorowane. Najważniejsze o czym 
trzeba pamiętać to nie mylić kijków do Nordic Walking z kijami trekkingowymi. Czasami 
dochodzi do takich pomyłek gdyż sprzedawcy często nie informują klienta o dosyć 
zasadniczych różnicach między wyposażeniem trekkingowym a marszowym.Oprócz 
kijków istnieją różne ciekawe i czasami potrzebne podczas marszu dodatki. 
 
 

Główne zalety Nordic Walking to ogólna poprawa stanu zdrowia, 
krążenia i dotlenienie całego organizmu. 

 
 

Chodzić z kijami można w zasadzie w każdym miejscu na ziemi, tak nad morzem jak i w 
górach. Poleca się rozpoczynać przygodę z Nordic Walking pod okiem instruktora. Taka 
osoba pomoże dobrać kije i nauczy przyjmować prawidłową postawę podczas chodzenia, 
ważna jest też sama technika chodzenia. 
  
CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaajjęęćć  oodd  11,,55  ddoo  22  ggooddzziinn  
  
OOffeerrttaa  zzaawwiieerraa::      
WWyyppoożżyycczzeenniiee  kkiijjkkóóww  ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww,,    
IInnssttrruukkttoorraa  zz  uupprraawwnniieenniiaammii  NNoorrddiicc  WWaallkkiinngg  
PPrroowwaaddzzeenniiee  zzaajjęęćć        
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PAINTBALL 

 

   
 
Paintball jest grą polegającą na eliminacji przeciwników przy pomocy żelowych kulek i 
markerów napędzanych dwutlenkiem węgla. Paintball leśny, to odmiana, która przez 
otoczenie w jakim jest organizowana stwarza realną symulację scenariuszy taktycznych. 
W grze udział biorą dwa 7 – 10 osobowe zespoły. Gra odbywa się na terenie o 
powierzchni ok. 10.000 m 2 w kształcie prostokąta, oznaczonym taśmą. 
 
Zespoły będą starały się realizować scenariusze zatwierdzone przez PLP. 

 
Zdobywanie flagi przeciwnika, Blackjack, Eksterminacja,  
Jeńcy, Akcja ratunkowa, Ochrona Prezydenta, Terminator itp. 
 

Czas trwania rozgrywki  8 – 10 minut. 
Punkt sędziowski będzie rejestrował przebieg zwodów  
Na podstawie kart sędziowskich zostanie wyłoniony najlepszy zespół  
 
Prowadzenie  - 2 sędziów 
Trafienia  - korpus, klatka piersiowa  
Teren  „ziemi niczyjej”  otoczony siatką.  
Udział – 2 drużyny  

 
Sprzęt  
- kompletny ubiór ochronny, 
- maska chroniąca całą twarz i uszy, 
- (spektra, brasseagle, Jt , Vforce) 
- marker półautomatyczny (Tippmann, Spayder, GT ) 
- ilość kulek na osobę do ustalenia  
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SPEEDBALL 
 

  
 
Przebieg gry: 
 
Speedball to sportowa odmiana paintballu. W grze udział biorą dwa 3 – 5 osobowe zespoły. Gra 
odbywa się na specjalnie przygotowanym polu (ok. 50m. długości i 35 m. szerokości), 
zabezpieczonym specjalną siatką paintballową, na którym rozstawione są sztuczne przeszkody.  
 
Jest to jedna z najbardziej widowiskowych form paintballu ze względu na możliwość obserwowania 
całych rozgrywek przez osoby nie uczestniczące w grze. Speedball jest grą bardzo dynamiczną, 
wymaga dobrej współpracy członków drużyny, sprawnej komunikacji i przemyślanej strategii gry.  
Turniej speedballowy zorganizowany zostanie w oparciu o regulamin Polskiej Ligi Paintballowej, 
zgodnie z którym przeprowadzane są Mistrzostwa Polski w Paintballu.  
 
Do zawodów może przystąpić dowolna liczba uczestników, z której zostaną wyłonione poszczególne 
drużyny. 
 
W grze biorą udział drużyny 3-5 osobowe. 
Czas trwania rozgrywki  5 – 7 minut. 
Punkt sędziowski będzie rejestrował przebieg zwodów  
Na podstawie kart sędziowskich zostanie wyłoniony najlepszy zespół  
 

Sprzęt  
kompletny ubiór ochronny 
maska chroniąca całą twarz i uszy (spektra, brasseagle, Jt , Vforce) 
marker półautomatyczny  ( Tippmann, Spayder, GT) 
ilość kulek na osobę do ustalenia (sugerowana ilość 300 sztuk/ osoba) 
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 „STRZELECTWO SPORTOWE” 

 
Podczas proponowanego spotkania będą mieli Państwo okazję poznać rodzaje  

broni palnej oraz spróbować własnych sił w „strzelaniu do celu” 
 

Strzelanie jest zabezpieczone przez doświadczonych instruktorów i odbywa się na terenie 
Strzelnicy Myśliwskiej  

 
Strzelanie z broni krótkiej  

 

                 
Walther P99      Glock 17  

 
Każdy z uczestników będzie maił okazję spróbować swych sił w strzelaniu do tarczy, z 
różnych rodzajów broni krótkiej.  
Po zapoznaniu się z zadami bezpieczeństwa i zasadami użycia broni każdy odda po około 
40 strzałów.  

 
Strzelanie  z broni długiej  

 
Każdy chciałby poczuć się przez chwilę jak John Rambo w III części lub nawet sam  
Jeams Bonnd trzymając w ręku broń wszechczasów.  

 

 
AK 47 

Każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznać się z historią broni, jej budową oraz 
oddać z niej strzał. Wbrew pozorom nie jest to atrakcja tylko dla mężczyzn – kobiety są 
wyśmienitymi strzelcami i niejednokrotnie zajmują pierwsze miejsca w zawodach. 

 
 

UWAGA !!! 
Przed i w czasie strzelania zabronione jest spożywanie alkoholu. Osoby 

nietrzeźwe nie będą dopuszczone do strzelania. 
 
 

Oferta dostępna tylko w okolicach strzelnic myśliwskich lub sportowych na 
ternie całego kraju  
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STRZELECTWO 

 
 

 
 
Scenariusz spotkania: 
 
Odprawa na terenie organizacji 
zawodów.  
- omówienie zasad bezpieczeństwam, 
- omówienie typów broni, 
- omówienie zasad uczestnictwa w 
zawodach. 

 

 
Indywidualne zawody strzeleckie 
rozgrywane wg reguł zatwierdzonych  
przez PZS. 
Tory strzeleckie wyznaczone wg 
przepisów (od 7 do 20 metrów) 

 
                                     
Proponowane typy boni  

 
Karabiny sportowe - marki Haenel 
312 z przeziernikami. 
 
Pozycja stojąca  
 
Moc nie przekracza 17 J, 
Tarcze  10/10  śrut 4,5 mm extra, 
Tarcze biatlonowe. 
 

 

 

ŁUKI SPORTOWE 
 
 

 
 
Typ:  
Łuk wyczynowy – naciąg – 18 kg 
Łuk angielski - naciąg – 12 kg 
Łuk treningowy - naciąg - 6kg  

 
Strzały aluminiowe – turniejowe  
Stojak drewniany z kulochwytem 
słomianym o średnicy 80 cm  
Odległość strzału do uzgodnienia po 
wyborze typu łuku. 
Pozycja stojąca, leżąca   
 
Zakończeniem spotkania będzie 
wręczenie nagrody dla najlepszego 
strzelca  oraz nagród dla najlepszych 
zawodników w wybranych kategoriach.  
 
Wycena obejmuje przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć.
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ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
 

Dysponujemy kilkoma ściankami wspinaczkowymi  
w różnych wersjach montażowych. 

 
 
Nasza firma dysponuje w pełni mobilną i 
profesjonalną ścianką wspinaczkową o wysokości 
6m. Ścianka posiada dwa niezależne stanowiska z 
dwoma ścieżkami.  
 
Nasza ścianka wspinaczkowa jest przenośna, 
montowana na miejscu i nie wymaga zasilania. 
Można ją praktycznie rozstawić wszędzie w lesie, 
na łące, boisku szkolnym czy też hali sportowej. 
Ścianka przeznaczona jest dla osób w każdym 
wieku, mieszczących się w uprzężach 
asekuracyjnych. Asekuracją zajmują się 
wykwalifikowani operatorzy ścian wspinaczkowych. 
 
Nasza ścianka ma sztywną i stabilną konstrukcję 
stalową, dzięki czemu jest odporna na warunki 
atmosferyczne w przeciwieństwie do dmuchanych 
ścianek wspinaczkowych przeznaczonych głównie 
dla dzieci. 
 
Korzystając ze ścianki wspinaczkowej, każdy uczestnik jest asekurowany przez instruktora 
posiadającego stosowne uprawnienia. Posiadamy nowy, wysokiej klasy sprzęt zabezpieczający w 
różnych rozmiarach, w związku z tym z naszej ścianki mogą korzystać dzieci powyżej lat 5-ciu (za 
zgodą rodzica/opiekuna). 
 

    
 
 
Ścianka pojedyncza Wysokość do 6 m, Przepustowość ok. 40 osób / godz. 
Ścianka podwójna  Wysokość do 6 m, Przepustowość ok. 80 osób / godz.
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STANOWISKA LINOWE (RÓŻNE) 

 
Każda konkurencja, zabawa odbywa się przy asekuracji instruktora posiadającego 
stosowne uprawnienia. 
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PIES W RODZINIE 
 

Większość rodzin posiada zwierzę w domu, jeżeli nie posiada to być może planuje, lub też 
niejednokrotnie rozważało możliwość posiadania psa czy kota. Proponujemy Państwu wzięcie 
udziału w zajęciach z „psem rodzinnym”. Pies rodzinny jest dobrze wychowany, zna podstawowe 
komendy typu „siad”, „waruj” czy „zostań”, ale również posiada wiele innych umiejętności i zalet, 
które z pewnością zadziwią uczestników spotkania. Trener wraz ze swoim psem jest doskonałym 
urozmaiceniem spędzenia rodzinnego czasu wolnego.  
 
 

    

 

OPIS WYSTĘPU 
 
Występ (czas 60 minut + 120 minut) w wykonaniu behawiorysty i instruktora szkolenia psów. 
Pokaz odbywa się w zależności od ilości małoletnich uczestników z jednym bądź dwoma psami. 
Podczas całego pokazu trenerka rozmawia z publicznością wykonując jednocześnie ćwiczenia z 
psem. Wspólnie spędzony czas ma na celu przede wszystkim zainteresowanie zebranych osób jak i 
edukację uczestników.  

• Czego można nauczyć psa? – pokaz umiejętności, 
• Jak bezpiecznie zachowywać się przy psie? – zabawa z dziećmi przy użyciu psa, 
• Jak uczy się pies? – zabawa z udziałem dzieci i dorosłych, 
• I Ty możesz zostać trenerem psów – indywidualna praca dziecka z psem w asyście 

instruktora psa i opiekuna dziecka. 
 
Bezpośrednio po występie instruktorka wraz ze swoim psem pozostaje do dyspozycji uczestników 
przez kolejne 120 minut. Podczas tego czasu można zadawać pytania dotyczące własnych zwierząt 
lub też upewnić się czy podejmujemy słuszną decyzję chcąc zakupić zwierzaka do domu. 
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OFERTA  OUTDOOR:  

 

POJAZDY  
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DTV SHREDDER 

Przedstawiamy Państwu absolutną nowość na rynku Polskim jaką jest DTV Shredder. Jest to 
pojazd gąsienicowy, łączący ze sobą możliwości dużego quada oraz gabaryty niewielkiego 
segwaya. Ten pojazd prezentuje zupełnie nowy sposób kierowania sprzętem mechanicznym. 
Wszelkie manewry związane ze skręcaniem wykonujemy za pomocą deski przypominającej 
snowboard czy też popularną deskorolkę. Bardzo korzystnie wpływa na koordynację ruchową dając 
wiele zadowolenia każdemu uczestnikowi. Na tym niewielkim pojeździe mogą poruszać się 
mężczyźni, kobiety oraz młodzież od 13-tego roku życia. Zaleca się, aby dzieci młodsze użytkowały 
pojazd w asyście instruktora. 

    

 

DTV Shredder stanowi bezpieczną atrakcję, która zapadnie w pamięci każdego uczestnika imprezy 
w plenerze. Pojazd może poruszać się praktycznie w każdym terenie – błoto, piasek, trawa, asfalt. 
Nie straszna mu również pogoda – bez względu na to czy na dworze jest słońce, czy też pada śnieg 
– zabawa za każdym razem jest wyśmienita. 

 

   

Zapewniamy również przygotowanie bezpiecznego toru jazdy oraz obsługę atrakcji przez 
wykwalifikowanego instruktora. 

DTV Shredder potrafi rozwinąć prędkość do 50 km/h. 
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QUADY 

  
 Quad występujący również pod nazwą ATV (skrót z ang. All-Terrain Vehicle), czy 

wszędołaz, czterokołowiec –motocykl na czterech kołach, jest przeznaczony głównie do 
uprawiania sportu i do rekreacji. To wspaniała forma zabawy dla każdego. 
 

   
 
Podczas spotkania zapewniamy: 
 Jazdę po wyznaczonym torze, 
 Zapoznanie uczestników z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa (instruktor). 
 Wyposażenie każdego uczestnika jazdy w kask ochronny. 
 W sytuacji uszkodzenia pojazdu przez uczestnika spowodowanego 

nieprzestrzeganiem regulaminu przedstawionego przez Instruktora, uczestnik ponosi 
odpowiedzialność finansową wynikającą z naprawy usterki. 

 
 

   
 
 
 
 Charakterystyka pojazdów :  
 Pojemność  od 300 do 700 cm3 
 Skrzynia biegów – automatyczna   
 
 Oferta obejmuje: wynajęcie maszyn, paliwo, dojazd, prowadzenie imprezy, 

wynajem terenu.  
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SAMOCHODY  TERENOWE 
 
Charakterystyka pojazdów. 
Land Rover z 1990 roku z silnikiem BWM 4 litry. 
Skrzynia manualna  
Napęd 4 x 4   
Ilość miejsc - 6  

 
Okolice Strykowa: 
 Off road - Tor krosowy w Stykowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
Okolice Tomaszowa Mazowieckiego: 
Off road - Kopalnia Biała Góra  
 
Okolice Brzezin  
Off road - Miedzy Brzezinami a Gałkówkiem  
Typowy Off-road Leśny. Trasa okolo 20 km,  
dukty leśne, przeprawy przez strumienie, bagna, podjazdy, przejazdy wg mapy z punkty 
"a" do punktu "b" 
 

   
 
 

Zapewnienie atrakcji na terenie każdego miejsca (po zbadaniu 
bezpieczeństwa terenu) 
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PRZEJAŻDŻKI POJAZDAMI MILITARNYMI 
 
Czołg T55  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HALFTRUCK  
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OFERTA OUTDOOR:  

 

URZĄDZENIA MOBILNE 
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KOSMOKRĘCIOŁ 
 

 
 
Urządzenie które jest wykorzystywane do badania przyszłych pilotów oraz kosmonautów. Zawodnik 
jest przypięty w zespole połączonych okręgów. Wprawiając w ruch obrotowy jeden z okręgów 
powodujemy obracanie się pozostałych a co za tym idzie również przypiętego zawodnika. Wrażenia 
można porównać do zamknięcia w pralce wirnikowej. 

 
 

TRAMBAMBULA -  czyli piłkarzyki dla dorosłych. 
 

   
 

Trambambula, czyli piłkarzyki dla dorosłych. 

Boisko piłkarskie na którym można rozegrać turniej piłkarski. 
Uczestniczą dwie drużyny po 5 osób, Czas trwania meczu od 4 do 10 minut. 

Powierzchnia – 17 m x 8 m 
 

BUNGIE RUN   
 

   
 

Zawodnik zostaje ubrany w uprząż alpinistyczną, porusza się po wyznaczonym poziomym torze, do 
pleców ma przymocowana gumę, która systematycznie naciągana utrudnia pokonanie toru. Należy 
pokonać jak najdłuższy odcinek. 
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Mechaniczny byk - (sztuczne rodeo)   
 

 
 

mechaniczny byk, na którym zawodnik musi dowieść swoich umiejętności w ujeżdżaniu 
dzikich zwierząt 

 
„Mega Twister”  

– interaktywna gra, która zaplącze każdego. 
 
 

     
  
Mega mata o wymiarach 5m na 6m wciąga do zabawy cztery grupy po 5 osób. Po 
omówieniu zajęć instruktor prowadzący podzieli uczestników na zespoły i oznaczy 
kolorowymi koszulkami. 

 

 
MECHANICZNA KROWA 

 
Popularna krowa do dojenia, konkurs z obsługą mleczarza, który rozbawi wszystkich do 
łez. Świetna zabawa dla dzieci jak i dorosłych. 
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TTOORR  PPRRZZEESSZZKKÓÓDD  DDLLAA  DDOORROOSSŁŁYYCCHH  II  DDZZIIEECCII  SSTTAARRSSZZYYCCHH  

 
Tor przeszkód „EXTREME” to 20 metrów wspaniałych wrażeń i wyzwań! To zabawa 
zarówno dla dorosłych, jak i dla starszych dzieci. Z powodzeniem sprawdzi się na 
mniejszych i większych imprezach plenerowych, podnosząc ich atrakcyjność i umilając 
czas jej uczestnikom. 
 
 

 
 

Dmuchany i jednocześnie bardzo stabilny tor jest imponujący swoim wyglądem. Dziewięć 
dokładnie dobranych, bezpiecznych przeszkód sprawdzi sprawność i zwinność wszystkich 
uczestników zabawy. 
 

• Przeciąganie, 
• Czołganie, 
• Wchodzenie na ścianę, 
• Zjeżdżalnia, 
• Wąskie tunele, 
• Pajęczyna, 
• I inne atrakcyjne przeszkody 

 
Na torze przeszkód można przeprowadzać konkurencje drużynowe – poprawiając tym 
samym współpracę i sposób komunikacji członków drużyny, jak i sprawdzić swoją 
sprawność indywidualnie. 
 

   
 

ORAZ WIELE INNYCH URZĄDZEŃ
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OFERTA OUTDOOR:  

 

ZESTAWY SCENARIUSZOWE  
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W trakcie proponowanych scenariuszy uczestnicy realizują ćwiczenia w terenie leśnym. W 
specjalnie przygotowanych przez doświadczonych instruktorów zadaniach uczestnicy 
mają okazję zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, budzącymi niezapomniane emocje i 
przeżycia. Celem działań jest budowanie wzajemnego zaufania i poczucia wsparcia ze 
strony innych członków zespołu, a także rozwijania umiejętności radzenia sobie z 
ograniczeniami wynikającymi z realizacji zadań pod wpływem stresu lub emocji. Podczas 
zajęć uczestnicy będą mieli okazję uczestniczenia w wielu ciekawych konkurencjach, 
które będą wymagały od uczestników sprytu i umiejętności działania w zespole. 
 

 

Scenariusz I 
 

„BITWA POD HASTINGS” - Rok Pański 1336. 
 

Powyższy scenariusz jest autorskim pomysłem zespołu Firmy Poligon. Głównym 
zadaniem uczestników gry jest zbudowanie fortyfikacji obronnej (czyli - zamku) oraz 
procy o wymiarach 1,5 na 2 m przy pomocą której niszczony będzie zamek drużyny 
przeciwnej. Jednakże aby zrealizować zadanie grupy muszą zdobyć niezbędne materiały 
plastyczne i części do procy, przechodząc przez serie specjalnie przygotowanych 
konkurencji teambuildingowych. 
 

Nieuchronnie zbliża się decydująca bitwa.  
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Scenariusz II 
 
 

„LEGENDA MADEJOWEGO SKARBU” 
 
 

 

Powyższy scenariusz oparty jest na starej legendzie o Zbóju Madeju grasującym po 

ziemiach Polskich na przełomie XVI i XVII wieku. Zadaniem uczestników realizujących 

plan jest zdobycie jak największej ilości punktów otrzymywanych za wykonane zadania. 

Najlepszy zespół otrzyma mapę prowadzącą  do ukrytego skarbu.  
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Scenariusz III 

 
 

„TAJEMNICZE PUZZLE” 
 

 

 

Celem zespołu biorącego udział w realizacji powyższego scenariusza jest jak najszybsze 

ułożenie obrazu z puzzli. Zespoły realizując różnego rodzaju zadania (logiczne i 

sprawnościowe) zmagają się miedzy sobą na poziomie przyjętej przez siebie strategii, 

umiejętności i wiedzy ogólnej wykonując przygotowane zadania teambuilding 

 

 

  

     

       
 
 

 
Powyższy scenariusz realizować można zarówno w terenie jak i w budynku hotelowym  
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Scenariusz IV 
 

„HARPAGON” - BIEG NA ORIENTACJĘ 
 
  
 
 
Celem zespołu biorącego udział w biegu jest jak najszybsze odnalezienie wszystkich 

punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. Każda z grup otrzyma urządzenie GPS, 

fragmenty mapy z punktami kontrolnymi, radio oraz Kartę Patrolowa. Grupą podczas 

zabawy opiekuje się instruktor. Utrudnieniem zadania jest ograniczenie czasowe w jakim 

należy ukończyć bieg. 
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Integracyjne Gry Miejskie: 

 

Scenariusz V 

 „Kod Hrabiego” 

 

 

Podstawowym założeniem szkolenia „Kod Hrabiego” jest rozwijanie współpracy 

zespołowej w interesujących, niecodziennych warunkach. Jest to tzw. Orienteering lub 

inaczej INTEGRACYJNA GRA MIEJSKA. 

Zabawa ta łączy ze sobą elementy współzawodnictwa i aktywnego wypoczynku. 

Pokonanie trasy polega na potwierdzeniu wyznaczonych na mapie punktów kontrolnych, 

zebraniu haseł, odnalezieniu ukrytych przedmiotów, wykonaniu zdjęć, dotarciu do 

informacji. Podczas gry uczestnicy nie tylko wykonują przygotowane dla nich zadania jak 

również poznają historię miasta. 
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Scenariusz VI 
 
 

„Wyprawa Francisa Drake” 
 
 
Zadaniem grupy w powyższym scenariuszem jest uzyskanie cyfr będących kodem do 
sejfu, w którym jest ukryta mapa prowadząca do skarbu, podczas wykonywania 
poszczególnych konkurencji. Kto otworzy sejf zdobędzie ukryte w nim kosztowności. Aby 
było to możliwe Uczestnicy będą musieli zrealizować przygotowane w terenie zadania 
oraz przygotować i przeprowadzić prawidłowo strategię. Prawidłowa gospodarka 
zasobami ludzkimi oraz przemyślane działanie zespołu ułatwi otwarcie sejfu. 
Utrudnieniem zadania jest podział grup na dwa zespoły. Każdy zespół z grupy realizując 
zadania pracuje za wynik całej grupy. Kilka  zadań na trasie jest tak skonstruowanych, że 
pierwszy zespół realizuję jego pierwszą część a drugi zaś kończy zadanie.  Jeśli pierwszy 
zespół nie zrealizuje swojego zadania obowiązek ten przechodzi na drugi zespół. 

 

Scenariusz VII 

„Bitwa o Tortugę” 

Tworzysz załogę piratów, mająca na celu zdobycie flotylli statków oraz stoczenie bitwy 
morskiej.  

Aby zostać kapitanem  załogi pirackiej  musisz zdobyć okręt flagowy oraz armadę 
podległych Ci okrętów wojennych. Jedynym sposobem zdobycia okrętów jest  przejście 
przez „ścieżkę umarlaków”. Podczas morskiej przygody będą na Ciebie czekały 
zadania, których realizacja będzie możliwa tylko przy współpracy całej złogi. Za każde 
dobrze wykonane zadanie otrzymasz od „umarlaka „ bonus w postaci okrętu wojennego. 
Strzeż się bo na trasie grasują tubylcy, którzy (grabią gwałcą i mordują ☺) mogą 
pokusić się o odebranie Ci tego co już zdobyłeś  (na kilku punktach będzie czekał tubylec 
z którym będziesz musiał wystawić „na hazard” swoja armadę). Na końcu ścieżki 
znajdziecie przystań gdzie zwodujecie łodzie i wypłyniecie na głębokie morze toczyć 
ciężki i zażarty bój o wyspę pełną skarbów. 

 

     
 

 

Powyższy scenariusz realizować można zarówno w terenie jak i w budynku hotelowym  
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Scenariusz VIII 

„Bursztynowy szlak” 
 

 

  

„…Szlak bursztynowy to dawna droga handlowa, łącząca kraje śródziemnomorskie, w 
tym Starożytny Rzym z Bałtykiem. Bałtycki bursztyn znany był italskim Etruskom już w 
początkach ostatniego tysiąclecia p.n.e., ale handel tym „złotem północy” na dużą skalę 
rozwinęli Celtowie w ostatnich wiekach p.n.e. i w początkach n.e., otwierając szlaki 
bursztynowe Rzymianom. Główny szlak bursztynowy, którym kupcy rzymscy podążali po 
bursztyn, łączył basen Morza Śródziemnego z wybrzeżami Bałtyku i odgrywał decydującą 
rolę w kontaktach handlowych. Decydował również o rozwoju położonych przy nim 
miejscowości. Bursztyn już u schyłku neolitu był cennym przedmiotem wymiany. 
Nazywano go złotem północy, złotem słowiańskim lub złotem Bałtyku i wszechstronnie 
wykorzystywano w lecznictwie, zdobnictwie i magii. Można przypuszczać, że główna nitka 
szlaku bursztynowego, biegła z Wiednia przez Brno, Kłodzko, Wrocław, Kalisz, Konin, 
Bydgoszcz i Świecie, aż do Gdańska…” 
 
„Bursztynowy Szlak” to kompleksowo przygotowana przez Firmę POLIGON Gra miejska. 
Nie jest to Gra na czas. Celem jej jest przede wszystkim dostarczenie zebranego podczas 
całego szlaku bursztynu, do rzymskiego Kupca. Uczestnicy będą przemierzali swój szlak 
posługując się cennymi wskazówkami, otrzymanymi na poszczególnych punktach 
zadaniowych. „Bursztynowy Szlak to wspaniała zabawa, integracja uczestniczących w niej 
osób oraz poznanie pięknego nadbałtyckiego miasta – SOPOTU, poprzez odwiedzanie i 
oglądanie najciekawszych jego miejsc. Podczas wspólnie spędzonego czasu, uczestnicy 
będą mieli okazję uczestniczenia w wielu ciekawych konkurencjach, które będą wymagały 
od nich współpracy, zaangażowania, kreatywności, oraz zaufania do pozostałych 
członków drużyny. To wspaniała przygoda, pełna uśmiechu i pozytywnych wrażeń. 
 

Zapraszamy na „Bursztynowy Szlak” ☺ 
 

ZADANIA UCZESTNIKÓW: 
 

CIEKAWE MIEJSCA W SOPOCIE – Zadanie dodatkowe dla wszystkich drużyn. Na 
samym początku gry, instruktor wręczy każdej drużynie kilka zdjęć. Na nich znajdować 
się będą wizerunki ciekawych miejsc w Sopocie. Przemierzając „Bursztynowy Szlak” 
wszyscy uczestnicy powinni bacznie się rozglądać, gdyż na ostateczną ocenę wpłynie 
między innymi ilość prawidłowo rozpoznanych i nazwanych miejsc. To zadanie ma na celu 
poznanie Sopotu i zapamiętania go, jako pięknego miasta, które w swojej historii miało 
duży udział w handlu bursztynem. 
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Scenariusz IX 

KKOOWWBBOOJJ  ––  SSiiłłaa,,  ooddwwaaggaa  ii  pprraawwoośśćć  

 
 
Zapraszamy Państwa do „Ameryki Północnej” skąd wywodzą się Kowboje (krowi chłopcy). 
Pasterze dosiadający koni, trudniący się wypasaniem i pilnowaniem bydła staną się za 
chwilę Waszymi braćmi. Wspólnie będziemy przeżywać przygodę mającą na celu 
poznanie kultury i zasad panujących w tej grupie społecznej. Spotkanie zapewni przede 
wszystkim integrację wszystkich jego uczestników. Poprzez odpowiedni dobór 
konkurencji każdy członek drużyny będzie miał pełen wkład w zwycięstwo zespołu. 
Przepływ komunikacji, pomysłowość, szybkość reakcji i spryt towarzyszyć Wam będą 
przez najbliższych kilka godzin. 
 
A więc… 
 
Mając na uwadze podstawowe zasady "Kodeksu 
Kowboja": 
 
1. Nigdy nie strzelać pierwszy, nie strzelać do mniejszych 
od siebie i nie korzystać ze swojej znacznej przewagi, 
2. Nigdy nie wycofywać się z danego słowa i być pewnym 
swej prawdy, 
3. Zawsze mówić prawdę, 
4. Obchodzić się delikatnie z dziećmi, staruszkami 
 i zwierzętami, 
5. Pomagać ludziom w potrzebie, 
6. Być wzorowym pracownikiem, 
7. Zachować czystość w myśli, mowie, uczynku 
 i zwyczajach, 
8. Szanować kobiety, rodziców i obowiązujące prawo, 
9. Być patriotą. 
 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 
 
Wprowadzenie: 
 
Po ustaleniu godziny rozpoczęcia nastąpi spotkanie pracownika Firmy POLIGON  
z uczestnikami zabawy. Uczestnicy zostaną podzieleni na 14 piętnastoosobowych drużyn. 
Do każdej drużyny zostanie przydzielony „Trener” – instruktor, który będzie czuwał nad 
płynnym pokonywaniem konkurencji, pilnował czasu jaki drużyna ma na realizację danej 
konkurencji, wspomagał w realizacji niektórych dyscyplin.  
 
Nagłośnienie terenu umożliwi naszemu prowadzącemu pełną kontrolę nad przebiegiem 
całej zabawy. Prowadzący, komentator będzie na żywo relacjonował przebieg różnych 
konkurencji oraz je dopingował. 
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Przykładowe zadania stojące przed uczestnikami zabawy: 
 
”BIZONIE JĄDRA” – Zadaniem drużyny jest zręczne przerzucanie jajek od zawodnika 
do zawodnika przy użyciu katapulty wykonanej w własnej bandanki. Ilość „ocalałych” 
jajek świadczyć będzie o ilości przyznanych punktów.  
 

        

 
 
 
 
”ZŁAP KONIA NA LASSO” – konkurencja 
zręcznościowa, wymagająca sprytu, 
cierpliwości i samodyscypliny. Każdy 
uczestnik drużyny będzie zarzucał 
trzykrotnie lassem, w taki sposób, aby 
złapać sztucznego konia. Jeżeli koń zostanie 
złapany już za pierwszym rzutem – lasso 
natychmiast przechodzi do kolejnego 
uczestnika drużyny. Zwycięża ta drużyna, 
która złapie na lasso największą liczbę koni.  
 

 
 
 
 
 
”RZUT PODKOWĄ” – każdy kowboj w chwilach wytchnienia lubi zmierzyć się w starej   
grze polegającej na trafieniu podkową w oddalony o 10 kroków metalowy pręt. Sprawdź 
czy jesteś gotowy zmierzyć się z mistrzami! Konkurencja wymaga przede wszystkim 
„sprawnego oka”. Wygrywa ta drużyna, która będzie miała na swoim koncie najwięcej 
trafnych rzutów. Każdy uczestnik ma trzy rzuty podkową. 
 
 

I wiele innych “kowbojskich” konkurencji/zadań. 
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Scenariusz X 

PIRACI – BAWIĆ SIĘ, PIĆ I RABOWAĆ 
 
 
 
My dzielni i niepokonani, sławni na całą okolicę Piraci - przybywamy 
do Was byście mogli rozsmakować się w pirackim żywocie.  
Wpływamy do Waszego miasta na budzącej grozę wśród korsarzy 
wszelkiej "maści" Wesołej Wdówce - naszej ukochanej łajbie co już z 
niejednego oceanu wody próbowała i żaden sztorm jej nie mógł powalić…  
Nasze spotkanie zaaranżowane jest na piracki okręt a prowadzący to znani Piraci i 
Korsarze. Program jest bardzo dynamiczny i angażujący wszystkich „Tubylców”, którzy za 
chwilę staną się zupełnie kimś innym… PIRATAMI ☺. Uczestnicy współtworzą scenariusz 
razem z prowadzącymi, kształtując jego ostateczny wizerunek. Nasz program zawiera 
mnóstwo wspólnych zabaw, konkurencji a przede wszystkim dużo SKARBÓW…  
 
 
Tego dnia uczestników czeka podróż w najdalsze zakątki mórz i oceanów. Pirat Jolly 
Roger wraz ze swoją niesubordynowaną załogą zapewnią wszystkim uczestnikom dużą 
dawkę adrenaliny… zatem… ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 
 

    
 

 
Wprowadzenie: 
 
Po zakończeniu części oficjalnej Piraci podziela uczestników na grupy .  
Ilość rywalizujących grup : 10 piętnasto - dwudziestoosobowych . Do każdej drużyny 
zostanie przydzielony Pirat – instruktor, który będzie czuwał nad płynnym pokonywaniem 
konkurencji, pilnował czasu jaki drużyna ma na realizację danej konkurencji, wspomagał 
w realizacji niektórych dyscyplin. 
 
Nagłośnienie terenu umożliwi naszemu prowadzącemu pełną kontrolę nad przebiegiem 
całej zabawy. Prowadzący, komentator będzie na żywo relacjonował przebieg konkurencji  
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Przykładowe zadania stojące przed uczestnikami zabawy: 
 
”WĘZEŁ PIRACKI” – Kilkanaście lin jest związanych w skomplikowany węzeł. Zadaniem 
załogi jest umiejętne rozplątanie węzła. Każdy uczestnik trzyma jeden koniec liny. Nie 
puszczając trzymanych lin, muszą je rozplątać. 
 

    
 
„SZALUPA RATUNKOWA” – Zadaniem Piratów jest pokonanie wyznaczonego odcinka w 
jak najkrótszym czasie na „szalupie”. Uczestnicy znajdujący się na niej odpychają się 
„wiosłami”, a pozostała część drużyny „podlewa im wodę”. 
 
„PIRACKA POMOC” – Jeden z Piratów wpada w tarapaty, reszta załogi niezwłocznie 
udziela mu pomocy, doprowadzając do wyznaczonego celu – w grupie siła! 
 

   
 
I wiele innych “pirackich” konkurencji/zadań. 

 


