BROŃ PNEUMATYCZNA
Dla uczestników zabawy przygotowujemy stanowiska gdzie mogą
poświęcić czas na zabawy strzeleckie. Zabawa dobra dla Wszystkich,
bez względu na wiek czy płeć. Organizowaliśmy mini turnieje dla
dzieci od lat 10 i dla dorosłych. Wszystkie scenariusze przy udziale
sportowej rywalizacji i dobrej zabawy.
ZABAWĘ ORGANIZUJEMY WEDŁUG KILKU SCENARIUSZY:
TURNIEJ STRZELECKI – uczestnicy przechodzą teoretyczne
szkolenie i praktyczny trening strzelecki. Uczą się zasad
bezpieczeństwa, obsługi broni i technik strzeleckich. Tak, aby w finale
samodzielnie przystąpić do turnieju strzeleckiego. Jako fabułę
proponujemy zawody wewnątrz firmowe dla uczestników wyjazdu.
Turniej wyłania 3 najlepszych zawodników, każdy otrzymuje dyplom i
nagrodę rzeczową. Za zajęcie pierwszego miejsca najlepszy uczestnik
otrzymuje puchar i własny zestaw strzelecki (wiatrówka, tarcze i
śruty). Czas trwania zabawy uzależniony jest od ilości osób i stanowisk
strzeleckich (przy grupie do 50 osób i 10 stanowiskach około 3-6h).
Koszt: 1500 zł
STRZELANIE W TERENIE – proponujemy zabawę terenową.
Uczestnicy mają za zadanie dotrzeć na rozmieszczone w terenie
punkty strzeleckie. Do dyspozycji maja mapy i kompasy. Zadaniem
uczestników jest pokonanie w jak najkrótszym czasie wyznaczonej
trasy i na punktach strzeleckich trafienie celów imitacji jak najmniejszą
ilością strzałów. Wśród uczestników wyłaniamy najlepszą 3, każdy
otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową, a za zajęcie pierwszego
miejsca najlepszy uczestnik otrzymuje puchar i własny zestaw
strzelecki (wiatrówka, tarcze i śruty). Czas trwania zabawy
uzależniony jest od długości wyznaczonej trasy, ilości osób i punktów
strzeleckich (przy grupie do 50 osób i 5 punktach strzeleckich około 46h).
Koszt: 1800 zł
SCENARIUSZ KOMBINOWANY – zabawa terenowa opierająca się
o powyższy scenariusz turnieju strzeleckiego, połączony ze
strzelaniem terenowym do tarcz imitacji. Uczestnicy pokonują w
terenie trasę według mapy, docierają na wyznaczone punkty gdzie
wykonują zadania. Na punktach uczestnicy: strzelają do tarczy,
strzelają do sylwetek na czas, strzelają z łuku, rzucają do celu nożami,
toporkami itp.
Koszt: 3000 zł
STRZELNICA ROZRYWKOWA – proponujemy zorganizowanie
strzelnicy rozrywkowej z nagrodami. Uczestnicy strzelają do tarczy,
puszek, zapałek, baloników, sznureczków, kręcących się tarczy i
ruchomych celów itp. Każdy celny strzał jest punktowany nagrodą lub
pieczątką w karcie strzelca (5-10 pieczątek nagroda rzeczowa) itp.
Ciekawa zabawa rozrywkowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koszt: 2500 zł
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ZAPEWNIAMY:
- Dowolną ilość stanowisk strzeleckich,
- Profesjonalny sprzęt: wiatrówki, kulochwyty, tarcze, śruty, stanowiska strzeleckie,
- Obsługę techniczną i opiekę instruktorów,
- Opcjonalnie – atrakcje dodatkowe.

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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