Oferta zajęć indor
Serdecznie zachęcamy Państwa do urozmaicenia pobytu uczestników konferencji czy imprezy firmowej o zajęcia
integracyjne w ciągu dnia. Organizowane przez nas zabawy z udziałem profesjonalnych trenerów i animatorów są
gwarantem udanego wyjazdu firmowego, którego efektem będzie nie tylko osiągnięcie zamierzonego celu
biznesowego, ale również zintegrowanie uczestników ze sobą, z firmą, lepsze poznanie się czy wyjaśnienie
nieporozumień, a przede wszystkim dobra zabawa, która na długo zostanie miłym wspomnieniem w Państwa Firmie.
Zapraszamy do lektury zajęć indoor…

Live cooking
Zabieramy Państwa w niesamowitą podróż kulinarną w odległe zakątki świata. Ten kto świetnie gotuje, będzie robił to
jeszcze lepiej, ten kto nigdy nie gotował nauczy się tej sztuki. Wprowadzimy Was w świat fantazyjnych barw, kolorów i
smaków. Proponujemy kulinarne zajęcia warsztatowe, podczas których poznamy przysmaki z kilku krajów. Grupa
uczestników podzielona jest na zespoły –każdy zespół ma do dyspozycji swoje stanowisko kuchenne.

Cena przy grupie 10 os. od: 1500 zł netto

Plan filmowy
Mecenas sztuki, multimilioner znudzony wielkimi hollywoodzkimi obrazami filmowymi postanawia zainwestować w
przemysł kinematografii w Polsce, organizując weekendowy festiwal twórczości filmów krótkometrażowych. Szansa
dla niezależnych artystów, marzących o światowej karierze jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli jesteś kreatywny, posiadasz
niekonwencjonalne, śmiałe podejście do rzeczywistości i chcesz spełnić się artystycznie wykorzystaj tę okazję.

Cena przy grupie 50 os. od: 6500 zł netto (3 ekipy filmowe)

Dookoła świata
Grupę podzielimy na kilka „wycieczek” podróżujących po Europie/Świecie. Dla uczestników przygotowano liczne
atrakcje powiązane tematycznie z europejskimi (i nie tylko) państwami. Zadania nawiązują charakterem do typowych
sportów, zabaw, ciekawych lokalnych zwyczajów i tradycji państw wyszczególnionych w programie. Stanowiska
oznaczone są flagami, a instruktorzy odpowiednio ucharakteryzowani.

Cena przy grupie 50 os. od: 5500 zł netto (10 stanowisk)

Sushi
Najbardziej charakterystyczna potrawa kuchni japońskiej staje się coraz bardziej popularna również w Polsce.
Zarówno sama historia potrawy, jak też tajniki jej poprawnego przygotowania mogą okazać się interesujące, a
przeprowadzone w formie ciekawych warsztatów z pewnością zadowolą wszystkich żądnych kulinarnych przygód.
Prowadzący przekaże uczestnikom podstawową wiedzę, zapozna z doborem produktów wykorzystywanych w sushi i
przedstawi technikę wykonania. Oryginalna forma spotkania łącząca prezentację multimedialną, pokaz filetowania
łososia i warsztaty praktyczne.

Cena przy grupie 10 os. od: 1800 zł netto

Kinetic project
To doskonale integrująca gra, podczas której uczestnicy staną przed szansą stworzenia szeregu „akweduktów”
przekazujących pewną siłę. Uczestnicy projektu podzieleni na podgrupy mając do dyspozycji różnorodne materiały,
przedmioty i narzędzia budują inteligentną konstrukcję. Konstrukcje w której wykorzystuje się siłę grawitacji i inne
podstawowe prawa fizyki, aby wprawiać przedmioty w ruch wykorzystując efekt domina. Każda z grup buduje
odpowiednie odcinki konstrukcji, a efektem finalnym będzie połączenie tych elementów w jedno.

Cena przy grupie 50 os. od: 5600 zł netto

Wieczór degustacji
Wyjątkowe doznania smakowe, rady i porady wyjątkowych specjalistów w swoich dziedzinach, opowieści o historii.
Proponujemy degustacje whisky, wina, cygar oraz serów.

Wieczór hazardu
Na zebranych w klubie hazardu czeka ciekawa propozycja spędzenia popołudnia lub wieczoru. Pełna emocji i ryzyka
rozrywka przy partyjce pokera czy stole do ruletki. Nie mniej emocji dostarczy gra z Black Jacka lub kości. A do tego
szklaneczka wyśmienitej whisky i aromatyczne cygaro! Świetna zabawa i dawka hazardowych emocji dla wszystkich
uczestników!

TV SHOW
Studio wypełnione publicznością, kamery w pełnej gotowości i ….ostatnie 15 minut przed wejściem na antenę.
Nerwowa atmosfera? Być może, ale wszystko po to aby zrealizować 3 godziny fantastycznego programu
rozrywkowego!
3...2...1... wchodzimy! Teraz liczy się już tylko wyśmienita zabawa! Znane z telewizyjnych programów rozrywkowych
konkursy w zaskakującej formie!!!! Wesoła rywalizacja pomiędzy sektorami publiczności to dopiero początek!

Domino day
Każdy z nas po zobaczeniu relacji na żywo z Domino Day, chciałby kiedyś spróbować własnych sił w ustawianiu
pełnych barw konstrukcji z kolorowych prostokątów. Przed uczestnikami naszej zabawy postawimy firmowy projekt
Domino. Tysiące klocków, setki kombinacji, mega precyzja i kreatywność. Uczestnicy projektu pogrupowani w teamy
"dominomaniaków" postarają się zrealizować poszczególne elementy, które złożą się na całość wspólnego dzieła.

Detektywi
Jest 5 rano. Detektyw nadinspektor Tom Crockett po kolejnej nieprzespanej nocy leniwie zaciąga się
papierosem.Rozlega się natarczywe pukanie. W drzwiach staje długonoga, rudowłosa piękność.Po dłuższej rozmowie
detektyw już wie, że musi natychmiast zająć się tą, niecierpiącą zwłoki sprawąi osobiście udaje się na miejsce, gdzie
ostatni raz widziano zaginionego, by przy udziale lokalnych jednostekdochodzeniowych zebrać dowody, ustalić
poszlaki i wyjaśnić okoliczności zdarzenia!

Cena przy grupie 50 os. od: 6500 zł netto

Virtual competition
Świat gier proponowany w najnowszej, rewolucyjnej formie gier symulacyjnych, w których gracz musi uruchomić całe
swoje ciało! Koniec z kontrolerami, joystickami czy innymi urządzeniami sensorowymi dzięki którym można brać
udział w grze. W naszych symulatorach dzięki technologii Kinect, uczestnik staje się bohaterem gry, mogąc w pełni
ieszyć się zabawą.

Impreza z DJ i wodzirejem
Profesjonalnie zorganizowana dyskoteka z efektami świetlnymi, dymem i nagłośnieniem. Wszystko to pod batutom
najlepszych Dj’i, którzy dobiorą tak repertuar muzyczny, by każdy uczestnik był z niej w pełni zadowolony. Ponadto
oferujemy Państwu obsługę Wodzireja, który przywita gości, poprowadzi imprezę, zorganizuje gry i konkursy.

Warsztaty do wyboru
Ciekawa forma spędzenia czasu, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności uczestników. Dzięki
różnorodności proponowanych zajęć, każdy znajdzie z pewnością dziedzinę, która go zainteresuje, a możliwość
wyboru zajęć dopasowanych do konkretnych potrzeb sprawi, że wyniesiemy z nich jak najwięcej. Szeroki wachlarz
oferowanych warsztatów będzie oryginalną alternatywą dla standardowych zajęć grupowych. Uczestnicy będą mogli
skorzystać m.in. z porad dietetyczki, wykonać własnoręcznie biżuterię, zrelaksować się podczas sesji jogi, czy
podszkolić swoje umiejętności taneczne. Czekają na nich również zajęcia fotograficzne, intro nurkowe czy sztuki walki.
Jesteśmy w stanie zrealizowac każdy Państwa pomysł.

*Informujemy że załączone ceny nie zawierają podatku VAT

Szanowni Państwo, przedstawione scenariusze zajęć team buildingowych, to tylko część naszych propozycji
indoor. Każda z imprez „szyta jest na miarę” Państwa potrzeb. Atmosferę dobrej zabawy zapewniają
wykwalifikowani animatorzy. Podane ceny są cenami orientacyjnymi netto, uzależnione są od ilość osób oraz
wyboru atrakcji.

Zapraszamy do wspólnej zabawy,
Zespół Hotel Dosłońce Events.
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