Oferta zajęć outdoor
Serdecznie zachęcamy Państwa do urozmaicenia pobytu uczestników konferencji czy imprezy firmowej o zajęcia
integracyjne w ciągu dnia.
Hotel Dosłońce to wyjątkowa lokalizacja - wśród pól i lasów malowniczej krainy Wyżyny Miechowskiej.
Ponad 6 hektarów terenów wokół hotelu a także przylegające tereny leśne i łąki - pozwalają na nieograniczone wykorzystanie
przestrzeni do zaaranżowania nawet najbardziej wymagających aktywności.
Zapraszamy do lektury zajęć outdoor…

Zdrowa sportowo-rekreacyjnej rywalizacji w której nie ma przegranych, a grunt to dobra zabawa! Grupa zostanie
podzielona na mniejsze zespoły, które próbować będą swoich sił w sportowych rozgrywkach.
• siatkówka plażowa

• tenis ziemny

• golf putting green

• streetball

• łucznictwo

• golf driving range

• hokej na trawie

Cena za stacje: 500zł

Buggy
W odległości zaledwie kilku kilometrów od hotelu znajduje się profesjonalny tor crossowo-quadowy.
Zapraszamy amatorów ekstremalnych sportów motoryzacyjnych do przetestowania swoich sił w jeździe buggy.

Offroad
Pokonywanie przeszkód wjeżdżanie w trudno dostępne miejsca, doły z błotem i leśne trakty, a wszystko to w maszynach, które
takie przeszkody potrafią pokonać. Długość i charakter trasy dostosujemy w zależności do Państwa potrzeb. Rolę pilota pełni cała
załoga samochodu. Każdy z uczestników prowadzi auto w terenie zawierającym elementy ekstremalne, np. strome zjazdy i
podjazdy, rzeki, błota, itp. Doskonałe tereny leśne i polne stwarzają idealne warunki do jazdy offroadowych w tychokolicach.*w
jednym samochodzie mieści się kierowca + 4 pasażerów*minimalny czas wynajmu samochodu z kierowcą to 3h.

Drużynowy bieg na orientację
Bieg na orientację pełen przeszkód i niespodzianek. Przemierzając polne drogi i leśne ścieżki, uczestnicy będą mieli okazję
wykazać się inicjatywą i zmysłem orientacji w terenie. Grupa zostanie podzielona na drużyny, a każda z nich będzie miała za
zadanie dotrzeć do celu określając trasę na podstawie wręczonej biegaczowi tuż przed startem szczegółowej mapy topograficznej
z wyrysowaną marszrutą. Na trasie czekać będą fanty, które uczestnicy biegu będą mieli za zadanie zebrać, żeby ukończyć bieg.
Która drużyna pierwsza dotrze do celu zaliczając wszystkie punkty – ta jest wgraną w tej inspirującej rozgrywce. Pełna emocji i
pozytywnej adrenaliny zabawa dzięki której uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony organizacji a po skończonym zadaniu
poczują prawdziwą sportową satysfakcję.

Paintball
Gry prowadzone są według różnych scenariuszy, których program i stopień trudności dopasowany jest do grupy uczestników, tak
aby dla każdego była to jednocześnie zabawa i emocjonujące wyzwanie. Charakter rozgrywki zależy więc od ilości uczestników,
długości walki, ilości amunicji przewidzianej na rozgrywkę oraz doświadczenia graczy. Nad bezpieczeństwem i zapewnieniem
najlepszej zabawy czuwają trenerzy.
Pakiet podstawowy: 200 kulek, mundur, maska, marker, szkolenie. Dodatkowe 100 kulek: 25zł netto

Cichociemni
Uczestnicy imprezy wcielają się w elitarną jednostkę wojska polskiego z czasów II wojny światowej – Cichociemni. Podczas lotu na
akcję zostali zestrzeleni i zrzuceni na nieznane terytorium. Jedyne co im pozostało to mapy, które są podziurawione i zniszczone.
Mieli również radiostację która tez uległa zniszczeniu, a ich kawałki rozrzucone są po lesie. Zadaniem Cichociemnych będzie
wykonać powierzone im zadania by powrócić do Polski. Uczestnicy podzieleni na zespoły wykonywać będą powierzone im
zadania oraz misje. Na punktach zawodnicy będą mieli następujące zadania do wykonania.:
1. most linowy – kiełbaska, lina przypięta tylko z jednej strony Uczestnicy będą musieli napinać ja aby pozostali Cichociemni mogli
przejść.
2. punkt medyczny – udzielanie pierwszej pomocy bandażowanie, transport chorego na noszach.
3. strzelnica ASG podświetlone cele.
4. czołganie się pod rozpiętymi linkami oraz rozminowanie pola.
5. czytanie szyfrów z utrudnieniem- wisząc na linach.
6. paintball- odbijanie zakładnika.

Team mobile
Plenerowa gra konstrukcyjna! W zajęciach może brać udział dowolna ilość kilkuosobowych Teamów. Każdy Team przed
przystąpieniem do konstruowania własnego pojazdu, na specjalnie przygotowanym stelażu, będzie musiał wykonać serię zadań
pozwalających na uzyskanie bonów i zakup elementów do budowy. Świetna zabawa dla każdego!

Rzeźba w lodzie
Uczestnicy na osobno zainstalowanych stanowiskach będą mogli zmierzyć się z blokiem lodu, tworząc rzeźbę pod profesjonalnym
instruktażem. Każdy zostaje wyposażony w odpowiedni sprzęt umożliwiający pracę z bryłą lodu. Świetna zabawa gwarantowana!
Wiele możliwości przeprowadzania warsztatów rzeźbienia w lodzie, począwszy od grupowej rywalizacji po wspólne budowanie
wcześniej wymyślonych aranżacji tworzy z nich świetną atrakcję zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Poza warsztatami
proponujemy również pokaz profesjonalnej rzeźby w lodzie.

Zaginieni
Bardzo energetyczny program mocno angażujący uczestników, zwiększa poziom adrenaliny! Podzielimy uczestników na 10 grup,
każda ma do zaliczenia zadania o charakterze survivalowym. Na początku grupy otrzymują karty startowe i mapki z zaznaczoną
kolejnością wykonywania zadań. Dla zwycięzców - nagroda!

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 sprawą i osobiście udaje się na miejsce, gdzie ostatni raz widziano zaginionego, by
przy udziale lokalnych jednostek dochodzeniowych zebrać dowody, ustalić poszlaki i wyjaśnić okoliczności zdarzenia!

Cena przy grupie 50 os. od: 6500 zł netto

Loty i wznoszenia balonem
Ekskluzywna podniebna przygoda na wyciągniecie ręki. Prawie każdy z nas marzył kiedyś o swobodnym unoszeniu się w
powietrzu i oglądaniu wspaniałych widoków z ptasiej perspektywy. Lot balonem jest właśnie spełnieniem takich marzeń.
Oferujemy wznoszenia na uwięzi oraz loty swobodne.

Lokalne atrakcje
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z okolicznymi pomnikami historii i kultury Polski. W najbliższej okolicy Hotelu znajdują się
obiekty takie jak Bazylika Grobu Bożego w Miechowie z najautyczniejszą na świecie kopią kaplicy Grobu Bożego z Jerozolimy, oraz
wierną kopią Całunu Turyńskiego; Pola Racławickie z pomnikiem Tadeusza Kościuszki upamiętniającym zwycięską bitwę z
rosjanami; Willa Walerego Sławka przedwojennego premiera Rzeczpospolitej; Zabytkowy Dwór w Janowicach oraz wiele innych
zabytków świadczących o długiej i burzliwej historii naszego regionu.

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.
Dosłońce 56, 32-222 Racławice
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