
FIRMOWE IMPREZY INTEGRACYJNE
OUTDOOR



Przygotujemy dla Państwa ofertę wyjazdu, eventu, inauguracji, dopasowaną do indywidualnych oczekiwań, 
zawierającą  kompleksową obsługę od projektu po realizację. 

Począwszy od zakwaterowania w hotelu według zamówienia, programu zwiedzania, po organizację uroczystości, 
rezerwację sal konferencyjnych i niezbędnego wyposażenia, a także część rozrywkową i reklamującą 

wydarzenie. 

Wyjazdy, na których uczestnicy wykonują zadania zespołowe, pozornie nie związane z pracą, uczą ich 
współpracy i koordynacji działań w różnych warunkach. 

Pracownicy wracają z takich wyjazdów wypoczęci, szczególnie zmotywowani i chętni do dalszego działania.



INNOWACYJNE PROJEKTY 

Proponujemy unikatowy projekt imprezy przygotowanej pod kątem profilu prowadzonej 
przez Państwa działalności. Naszym celem było stworzenie najlepszej gry decyzyjno -
integracyjnej mającej na celu zmotywowanie biorących w niej udział uczestników do 

twórczego myślenia i działania. Program ten ukierunkowany jest na stricte zespołową pracę, 
a końcowy wynik przedsięwzięcia w dużej mierze uzależniony jest od skoordynowania 

działań grupy.

MASZYNA GOLDBERGA 

Precyzyjnie działające mechanizmy, cóż może być lepszego? Tylko wspólnie własnoręcznie 
wykonane precyzyjne mechanizmy łączące ze sobą przedmioty, które na co dzień są od 
siebie tak odległe. Imponujące efekty zespołowej pracy gwarantują integrację całego 

zespołu. 

IGRZYSKA NA WESOŁO 

Jak wiele ukrytych sportowych talentów czeka na odkrycie w Twoim zespole? Nasza 
propozycja igrzysk to znakomity sposób na zbliżenie uczestników i cementowanie ich relacji. 

Ten typ imprezy pozwoli im sprawdzić zarówno swoje indywidualne zdolności jak i 
umiejętności do zespołowej pracy, w często całkowicie nieznanych im na co dzień 

dyscyplinach.



ŚWIAT DA SIĘ LUBIĆ

Niesamowita zabawa, polegająca na zdobywaniu przez drużyny kolejnych Państw i wykonywaniu 

kulturowych zadań. Ta niezwykła podróż dookoła świata angażuje uczestników w przezabawne 

zadania. W Holandii przetoczą półmetrowy krążek sera, we Włoszech zagniotą najdłuższe 

spaghetti, w Hiszpanii wezmą udział w iście pomidorowej wojnie rodem z Walencji, a w Rosji 

stworzą rurociąg. Przed uczestnikami pełna paleta kulturowych wyzwań! Podróż czas zacząć…

ZWARIOWANE WRAKI

Proponujemy Państwu nietypowe zajęcia plenerowe, podczas których uczestnicy będą 
doświadczać skrajnych emocji, od upiększania wraków po ich totalną destrukcję. Każdy 

uczestnik biorący udział w projekcie musi się mocno zaangażować, jako, że cały zespół pracuje 
na wspólny sukces. 

KATAPULTY

To propozycja, która z pewnością zaskoczy uczestników! 
Dziś sami je zbudują, lecz najpierw muszą wykonać zadania, aby zdobyć talary potrzebne na 

ich zakup. 
Następnie skomasowanym atakiem balonami wypełnionymi wodą zburzą zamek, by finalnie 

stoczyć bitwę pomiędzy sobą. Pewnie nawet nie przypuszczają, że drzemie w nich żyłka 
Mściwoja.



7 WYZWAŃ - DZIAŁAJ PONAD STANDARD!

Ta propozycja nie tylko odpręży i rozerwie uczestników, wyzwoli również w nich 
pokłady kreatywności i skłoni do efektywnej współpracy. Fundamentalnymi 

wartościami, które przekazujemy w tym programie są: komunikacja, 
współzawodnictwo, które zawsze jest impulsem rozwoju, kooperacja, integracja 
oraz nieszablonowe myślenie, dynamizm  i wychodzenie poza utarte schematy.

MARSZ NA ORIENTACJĘ/ GEOCACHING 

Marsz na orientację polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie trasy 
wyznaczonej w terenie punktami kontrolnymi i zadaniowymi. Źródłem informacji 
jest mapa z zaznaczonymi punktami które mają odszukać. Trasa marszu pomiędzy 

punktami kontrolnymi jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji uczestników, 
właśnie dowolność wyboru oraz realizacja przebiegu stanowi istotę marszu.



SZKOLENIA SAMOCHODOWE 

Oferujemy szkolenia samochodowe doskonalące umiejętności kierowców jak i 
eventy rajdowe na super samochodach. 

Zdecydujcie czy chcecie aby Wasi goście zostali przewiezieni przez 
doświadczonego kierowcę wyścigowego czy sami poprowadzili któryś z super 

samochodów. 
Na torze czuwa zabezpieczenie medyczne jak i przeciwpożarowe

QUADY/ SIDE X SIDE/ SWINCAR 

Jazda na profesjonalnych quadach odbywa się samodzielnie na wyznaczonej 
trasie. Bezpieczeństwa pilnują instruktorzy prowadzący i zamykający jadącą grupę 

w terenie. Natomiast Swincar to cichy, ekologiczny, elektryczny wehikuł z 
napędem na 4 koła przemieszczający się jak pająk w każdych warunkach (lasy, 

góry, wzniesienia). Jest w stanie wjechać na wzniesienie bez rozpędzania się oraz 
poruszać po najbardziej niedostępnych terenach. 

AUTA TERENOWE 4X4 

Zapraszamy Państwa do przeżycia niesamowitych przygód podczas wyprawy 
przeprawowo - przygodowej „Off-road Challenge”. Zapewniamy maksimum 
pozytywnych emocji i niezbędne poczucie bezpieczeństwa w czasie jazdy w 

ekstremalnych warunkach. 



PAINTBALL/ ASG/ STRZELNICE/ STRZELNICA LASEROWA

Proponujemy gry paintballowe z ciekawymi scenariuszami jak i zawody 
strzeleckie z nagrodami. Do wyboru różne rodzaje przyrządów strzeleckich tj. 

karabinki paintballowe, wiatrówki z optyką, wiatrówki krótkie, łuki, karabinki ASG, 
Proce. Dodatkowa propozycja to strzelnica laserowa, gdzie celem systemu jest 

odwzorowanie wrażeń doświadczanych podczas treningu z wykorzystaniem broni 
ostrej. 

BROŃ OSTRA (WYJAZDOWO)

Uczestnicy na specjalnym torze (wyjazdowo) mogą spełnić swoje marzenie mogąc 
postrzelać z prawdziwej broni. Ranga zabawy, broń, huk, strzały to z pewnością 

elementy spotkania, które na długo zostaną w ich pamięci.

SZKOLENIA SURVIVALOWE 

Jest to niewątpliwie impreza dla wytrwałych. Dla tych, którym brakuje adrenaliny. 
Woda, bagna, rowy, błoto to nieodzowne elementy tej przeprawy. Tu nie ma 

lekko, nie ma litości. Mimo przepraw przez wodę dręczyć będzie Was pragnienie, 
a w chwilach słabości nikt nie poda Wam pomocnej ręki. To przeprawa dla 

twardzieli i dla tych, którzy chcą zaznać smaku survivalu.



Jazda na wysokim poziomie 
Interesuje Was ekstremalna jazda na wysokim poziomie?
Olbrzymie koła monstrualnego auta wywołują podziw.

Podaruj niezapomniane motoryzacyjne przeżycie sobie i innym...



Adrenalina uderzająca przyjemnymi falami to nie jedyna przyjemność i pożytek z jazdy na nartach wodnych. 
Uprawianie tego sportu pozytywnie wpływa na sylwetkę, wzmacnia niemal wszystkie grupy mięśniowe oraz pomaga 

przełamać wewnętrzne ograniczenia. 
Narciarstwo wodne wbrew pozorom nie jest trudne do opanowania. 

Pod okiem naszych doświadczonych instruktorów nabiorą Państwo pierwszych szlifów, by ostatecznie w pełni 
cieszyć się pełnią przeżyć. 

W nauce pomoże na pewno także nasza łódź, która posiada odpowiednie urządzenia wspomagające, dzięki którym 
jesteśmy w stanie wyszkolić niemal każdego.

WODNE ZABAWY



NARTY WODNE W OBIEKTYWIE 

Wodne wyczyny na życzenie gości filmujemy oraz uwieczniamy na fotografiach.
W początkowej fazie nauki analiza nagrań pozwala dostrzec popełniane błędy i szybciej wznieść się na wyższy poziom.

Ale chyba największą atrakcją jest możliwość pokazania bliskim i przyjaciołom, że naprawdę się tego dokonało. 
Profesjonalny sprzęt Uprawianie sportów wodnych wymaga odpowiedniego ekwipunku i wykwalifikowanych, 

doświadczonych instruktorów. 
Korzystamy tylko i wyłącznie ze sprzętu renomowanych firm, które gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo. 

Łódź, narty, pianki których używamy są najlepszym dowodem naszego profesjonalizmu. 
Instruktorzy prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu. 

Mając na uwadze dobrą zabawę program zajęć dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i możliwości naszych Klientów
Nigdy nie miałaś / miałeś styczności z nartami wodnymi? Żaden problem! 

To dyscyplina prosta do opanowania. 
Poza tym sami oferujemy trening i ćwiczenia niezbędne do opanowania nart wodnych w akcji. 

Tak więc, jeśli nigdy nie miałeś styczności z tą dyscypliną sportową – nie martw się. 
My Cię wszystkiego nauczymy! 

Nasi instruktorzy do doskonali fachowcy, którzy mają do dyspozycji nie tylko profesjonalny sprzęt, ale również możliwość 
rejestrowania zajęć na materiale video, który pomagamy przeanalizować. 



SZALONE KÓŁKA

Duże dmuchane koło i łódź motorowa są w stanie dostarczyć emocji i zabawy o jakiej marzy niemal każdy amator 
wodnych atrakcji. 

Trzymać się należy kurczowo, bo jazda na kółkach przypomina trochę ujeżdżanie niesfornego byka. 
Podskoki, zrywy, gwałtowne skręty nie należą do rzadkości, gdy jeździmy na kółkach. 

Trzeba dodać, że zabawa na nich najlepiej smakuje w duecie lub w trójkę.



W POGONI ZA ZABAWĄ

Są stosunkowo szybkie, zwrotne i budzą naprawdę silne emocje. 
Jeżdżąc na skuterach wodnych można poczuć prawdziwą wolność. 

A trzeba wiedzieć, że są modele, które rozwijają prędkość ponad stu kilometrów na godzinę. 
Pęd, wiatr we włosach, ciepła bryza i podnosząca się adrenalina. 

To jest właśnie to, co w skuterach wodnych najlepsze! 
Zdecydowanie trzeba spróbować. 



LOT SPADOCHRONEM ZA MOTORÓWKĄ

Lot spadochronem za motorówką Parasailing to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na przeżycie 
niezapomnianych wrażeń jakie dostępne są jedynie dla wąskiego grona spadochroniarzy i lotniarzy, 

polegających na lataniu w ciszy, wysoko w otwartej przestrzeni. 
Atrakcja ta polega na holowaniu za motorówką spadochronu z podwieszonym pod nim pasażerem. 



WINDSURFING

Windsurfing Sport wodny, uprawiany przy użyciu deski i przymocowanego do niej elastycznie pędnika 
żaglowego. 

Sport polegający na żeglowaniu podobnym do jachtowego, lecz przy pomocy innego sprzętu. 



Szanowni Państwo
Zapraszamy do kontaktu z nami

Przygotujemy szerszą, dokładną ofertę cenową wybranych atrakcji.
Zaproponujemy nowy unikalny scenariusz odpowiedni do Państwa zapotrzebowań. 

Zawsze staramy się poznać cele zakładane przez Naszych Klientów aby zrealizować je w odpowiedni sposób 
na odpowiednim poziome ☺

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania na którym poznamy planowany termin realizacji 
projektu, grupę docelową oraz założenia budżetowe.

Podkreślamy że do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. 
Tworzymy analizę budżetową która pozwala nam ustalić, w jakim zakresie poszczególne elementy składowe 

projektu są niezbędne do skutecznej realizacji założonych przez Państwa celów. Dzięki temu eliminujemy 
zbędne koszty.

Prosimy o kontakt mailowy biuro@iventownia.pl, bądź telefoniczny 692 945 196 
Przedstawione w ofercie eventy są naszymi kluczowymi. 

Jesteśmy zawsze otwarci na nowatorskie rozwiązania.
Cały czas się rozwijamy. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczony zespół profesjonalistów którzy wiedzą co czynią ☺


