PROGRAM ESKIMOSKI
FABUŁA:
Mroźny grenlandzki poranek, przed namiotem ze skór reniferów krząta się
zespół gości, wśród Eskimosów przy pracach codzienny. Zimowe słońce
oświetla barwne stroje, cała dwunastka psów zaprzęgowych niecierpliwie się
kreci - sanie gotowe do drogi.
Dziś wyjątkowy DZIEŃ – firma Państwa gości otwiera nową siedzibę firmy na
Grenlandii. Pracownicy z polskiego oddziału firmy w związku z bardzo
dobrymi wynikami i najwyższym w świecie poziomem usług jako Ekspedycja
Specjalna mają za zadanie zorganizować pracę w Grenlandzkiej siedzibie firmy.
Od mieszkańców wioski eskimoskiej będą zdobywać umiejętności, które
ułatwią pracę. Po krótkiej przejażdżce zaprzęgiem psim, będą się uczyć
montować zaprzęg, opiekować psami, powozić - zaczyna się ich kurs
maszerski. Dziś czeka ich również nauka strzelania z łuku, rzucania harpunem,
chwytania reniferów na lasso. Pod koniec ciężkiego dnia przy eskimoskim
posiłku będą się uczyć grać na bębnach, tańczyć i śpiewać. Wszystko po to, aby
Grenlandzki oddział firmy Państwa gości dobrze funkcjonował w
Grenlandzkich warunkach.
SCENERIA: W mroźnej zimowej scenerii rozstawiamy namioty ze skór reniferów, malowane skóry, rogi
reniferów, buty śnieżne, zaprzęgi, uprzęże, sanie długo i średnio dystansowe, sanie fińskie, sprzęt do cani
crossu. Obsługa 3-5 os. w ludowych strojach eskimoskich ze skór, a na uczestników czekają stacje z grami i
zabawami eskimoskimi. Animatorzy w strojach eskimoskich z uczestnikami przemierzają stacje zręcznościowe i
zagrzewają do walki.
PSY ZAPRZEGOWE: Siberian Husky, Alaskan Malamute, Alaskan Husky

MOŻLIWE STACJE DLA GOŚCI W RAMACH PROGRAMU:
SOKOLE OKO - stanowisko strzelania z łuków,
WOJOWNIK W WALCE - rzutu toporem, harpunem i oszczepem,
MOCNA GŁOWA – wirowanie wokół drewnianego palika,
DZIKI RENIFER - Stanowisko łapania na lasso imitacji renifera,
POLOWANIE – stanowisko rzucania eskimoska bolą,
SANIE FIŃSKIE – konkurencja polegająca na zabawach i zjazdach na saniach
fińskich,
TANIEC MOCY – grupowa zabawa integracyjna, stanowisko bębny – nauka
tańca i śpiewu eskimoskiego, wymyślanie tekstów, itp.
GRY i ZABAWY ESKIMOSKIE – pakiet kilku integracyjnych zabaw grupowych,
WYPRAWA DO NOME – zabawa integracyjna - montowanie zaprzęgu z osób
i przejażdżki legendarną trasą,
BARWY WALKI - malowanie twarzy,
JAZDA ZAPRZEGAMI – przejażdżki na trasach kilkuset metrowych zaprzęgiem psim,
CANI CROSS – element dogoterapii - biegi i spacer z psami,
W WIOSCE – budowa wioski eskimoskiej,
W IGLO - przebieranie wojowników w stroje ze skór,
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ESKIMOSKI POCZĘSTUNEK - uczestnicy własnoręcznie przygotowują posiłek. Pieką ryby słodkowodne
(płocie i okonie), jeleni udziec, podpłomyki – tradycyjne placki z mąki pszennej i wody, parzą herbatę
ziołowa.

ATRAKCJE DODATKOWE:
OBSŁUGA – program standard obsługuje grupa 5 os. w strojach eskimoskich i skórach, istnieje
możliwość zwiększenia ilości obsługi do 20 os. w strojach eskimoskich.
GADŻETY – dla uczestników możemy przygotować ręcznie robione, drewniane okulary śnieżne (20 zł
szt.) oraz liczne ozdoby z koralików – rozetki, naszyjniki, bransoletki itp.
KONKURSY WIEDZY – zabawa zespołowa w pomieszczeniach –
w trakcie biesiady, kolacji, posiłku. Przeprowadzamy konkurs
wiedzy na temat Eskimosów w scenografii z działań
wcześniejszych. Przykładowe zadania :
konkurs na potrawę eskimoską (produkty zapewnia
organizator)
konkurs wiedzy (historia, kultura , warunki zycia...)
konkurs taneczno – muzyczny (np. po wysłuchaniu nagrań i ew.
tekstu)
konkursy zręcznościowe – np. chwytanie ryby, podskoki,
przeciąganie ryby...
ZESPÓŁ INDIAŃSKI – tradycyjne tańce i śpiewy indiańskie. Koszt od 2900 zł
OPOWIEŚCI ESKIMOSKIE NA GŁOS, ODDECHY I INNE INSTRUMENTY – uczestnicy aktywnie biorą udział
w niezwykłych opowieściach eskimoskich, którym towarzyszy śpiew, taniec, muzyka. Zespół
muzyczny prezentuje tradycyjny śpiew eskimoski, hiperwentylacje, gra na bębnach, drumlach,
tarkach z kości. Odbywa się też pokaz tradycyjnego śpiewu eskimoskiego dla wszystkich uczestników
programu. Opłata dodatkowa.

KOSZT PROGRAMU
dla grup do 50 osób (minimum 15 os.):
OPCJA 1 - Program standard (około 3h) – 3.800 zł – 4 z powyższych 16 stacji,
OPCJA 2 - Program z Psami (około 3h) – 5.000 zł – 3 stacje + stacja z przejażdżkami.
Mini Kurs Maszerski – koszt 3.500 zł
Koszt dodatkowej stacji – 600 zł
Poczęstunek Eskimoski – od 9 zł od osoby,

KOSZTY DODATKOWE – OPCJONALNE DO USTALENIA (nocleg dla obsługi, wyżywienie dla obsługa)
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