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Wapienniki 
to teren położony 8 km  
od Radomska, na którym  
znajduje się kilka miejsc  
przeznaczonych  
do organizacji  
wieczorów kawalerskich.

Wapienniki 
to stara kopalnia wapnia zamknięta w latach 60-tych,  
która po rekultywacji stała się niezwykłym miejscem.  
Na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowanie  
8-hektarowego terenu i panujący tam klimat.  
Na terenie znajduje się tor offroad, pola paintballowe,  
strzelnica sportowa oraz park linowy.

LokaLizacja

Wapienniki Sp. z o.o. 
97-512 Kodrąb 
Smotryszów 17 
tel. 512 263 956 

paintball@sparta.org.pl 
www.sparta.org.pl



1. Chcąc zorganizować z nami niepo-
wtarzalny wieczór kawalerski – je-
dyne co musicie zrobić to wybrać 
pakiet, który najbardziej pasuje do 
Waszej grupy. 

2. Pakiety realizujemy dla grup mini-
mum 8-osobowych. Przy mniejszej 
ilości osób cena pakietu wzrasta.

3. Istnieje możliwość stworzenia pa-
kietu specjalnego. Musi on zawie-
rać 3 atrakcje oraz minimalną licz-
bę 8 uczestników, a cena ustalana 
jest indywidualnie.

4. Przy grupach 15-osobowych - 
 PAN MŁODY KORZYSTA 
 Z PAKIETU GRATIS!

Jeśli chcesz zafundować przyszłemu Panu Młodemu niezapomniane przeżycia, które na długo pozostaną 
w  jego pamięci, zgłoś się do nas. Wieczory, które organizujemy cechuje niepowtarzalny klimat oraz duża 
dawka sportów ekstremalnych. Proponujemy Wam organizację wieczoru kawalerskiego opartego na czterech 
sprawdzonych pakietach, które zawierają nocleg wraz z atrakcjami.

inFORMaCJe ORGaniZaCYJne

Zaufaj nam! Zorganizowaliśmy ponad 2000 wieczorów kawalerskich.

5. Przed imprezą pobieramy kaucję w wysokości 300 zł na wypadek 
wszelkich uszkodzeń mienia oraz pozostawienia nadmiernego ba-
łaganu. Rozliczamy się za imprezę po przybyciu na teren. Wpłata 
kaucji jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu. Ka-
ucję należy wpłacić na nasze konto firmowe Wapienniki Sp. z o.o. 
ESBANK Bank Spółdzielczy: 

 22 8980 0009 2027 0099 1630 0001. W tytule przelewu należy wpi-
sać: „kaucja”, datę wieczoru kawalerskiego oraz nazwisko organi-
zatora.

6. Dobra trwa u nas od godziny 12:00 do godziny 10:00 dnia następ-
nego. Zostawiamy klucz w drzwiach i opuszczamy teren. Kaucję 
zwracamy przelewem w tygodniu po wieczorze kawalerskim jeśli 
nie doszło do żadnych uszkodzeń.

7. Podczas korzystania z atrakcji obowiązuje bezwzględny zakaz spo-
żywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą dopuszczone do 
skorzystania z atrakcji bez możliwości zwrotu płatności.
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pakieTy – wieczory kawaLerSkie



pakieT

painTBaLL+

pakieT

OFF-ROaD

180,00 zł/os.

180,00 zł/os.

WaRianT 1
• Nocleg
• Paintball 500 kul
• Zawody sumo
• Strzelnica łucznicza

• Nocleg
• Jazda Autem Terenowym – 15 minut  

każdy uczestnik
• Jazda Quadem – 15 minut każdy uczestnik

WaRianT 2
• Nocleg
• Paintball 500 kul
• Park linowy

WaRianT 3
• Nocleg
• Paintball 500 kul
• Off-road autem terenowym - 15 min. przejażdż-

ki dla każdego uczestnika (młody jako kierowca) 

pakieTy – wieczory kawaLerSkie

www.sparta.org.pl



pakieT

STRZeLniCa+

pakieT SpeCJaLnY

STWÓRZ WŁASNĄ 
PROPOZYCJĘ

200,00 zł/os. Cena USTaLana inDYWiDUaLnie

WaRianT 1
• Nocleg
• Strzelnica pakiet 30 strzałów
• Zawody sumo
• Strzelnica łucznicza

• Minimum 3 atrakcje 
• Minimum 8 uczestników

WaRianT 2
• Nocleg
• Strzelnica pakiet 30 strzałów
• Park linowy

WaRianT 3
• Nocleg
• Strzelnica pakiet 30 strzałów
• Off-road autem terenowym  

- 15 min. przejażdżki dla każdego 
uczestnika (młody jako kierowca) 

pakieTy – wieczory kawaLerSkie

www.sparta.org.pl



aTrakcje

painTBaLL TOR OFFROaDpaRk LinOWY

Na grę paintballową należy przeznaczyć 
do 3 godzin czasu. Na początku przed-
stawiamy zasady bezpieczeństwa oraz 
zasady gry. Wydajemy kompletny sprzęt 
(mundur, maskę, marker, kulki). Propo-
nujemy różne scenariusze.

Na terenie znajduje się największy w cen-
tralnej Polsce tor offroad, którego łączna 
długość wynosi około 6 km. Trasy są nie-
zwykle zróżnicowane, a dzięki temu, że 
prowadzą przez teren pokopalniany róż-
nice poziomu sięgają ponad 20 metrów. 
Jazda terenowym autem bądź quadem 
dostarcza wielu niezapomnianych pozy-
tywnych emocji.

Dziewięć urozmaiconych odcinków po-
trafi z każdego uczestnika wydobyć, nie-
znane dotąd, alpinistyczne umiejętności. 
Na końcu ścieżki czeka oczywiście zjazd 
tyrolski. Sam fakt przejścia wszystkich 
odcinków świadczy o dobrej kondycji fi-
zycznej uczestnika. Wszystko pod opieką 
wykwalifikowanych instruktorów i na naj-
wyższej jakości sprzęcie.

www.sparta.org.pl



aTrakcje

STRZeLniCa  
SpORTOWa

ŁuCZNiCTWO

ZaWODY SUMO

ŚCiANKA  
WSpinaCZkOWa

Do zaoferowania mamy pakiet składają-
cy się z 3 rodzajów broni. Każdy uczest-
nik oddaje 30 strzałów (po 10 z każdej). 
Przed strzelaniem prowadzony jest in-
struktaż. Rodzaje broni: pistolet (np. 
Glock kal. 9 mm), karabin (np. AK 47 kal. 
7,62 mm), karabinek sportowy (np. TOZ-
14 kaliber 5,6 mm). Zajęcia prowadzone 
są przez licencjonowanego instruktora.

Łucznictwo jest znakomitym rodzajem 
aktywności dla każdego, bez względu na
wiek i możliwości fizyczne.

Zawody sumo w dmuchanych kombine-
zonach to gra pełna śmiechu i pozytyw-
nych emocji.

Doskonała dyscyplina na sprawdzenie 
swojej siły i zręczności.

www.sparta.org.pl



WapienniKi Sp. z o.o. 
97-512 Kodrąb 

Smotryszów 17 
tel. 512 263 956 

paintball@sparta.org.pl
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3 DOMKI HOlENDERSKIE
• 10 miejsc noclegowych 

w każdym domku
• lodówka
• naczynia (talerze,  

szklanki, sztućce)
• czajnik elektryczny
• łazienka z prysznicem 

(podgrzewana woda)
• weranda z grillem oraz 

widełkami na ognisko
• miejsce ogniskowe  

z zapewnionym  
drewnem na kilka 
godzin ogniska

NAMIOT 
• 15 miejsc noclegowych
• lodówka
• naczynia (talerze, 

szklanki, sztućce)
• czajnik elektryczny
• łazienka z prysznicem 

(podgrzewana woda)
• zaplecze kuchenne
• grill 
• miejsce ogniskowe 

z zapewnionym  
drewnem na kilka 
godzin ogniska

WIATY 
• wiaty grillowe dla 20 

osób
• miejsce ogniskowe z 

zapewnionym drew-
nem na ok. 2h ogniska

• grill
• toalety

DOMEK MUROWANY
• 5 łóżek piętrowych  

(10 miejsc)
• lodówka
• naczynia (talerze,  

szklanki, sztućce)
• czajnik elektryczny
• łazienka z prysznicem  

(podgrzewana woda),
• weranda z grillem oraz 

widełkami na ognisko
• miejsce ogniskowe  

z zapewnionym  
drewnem na kilka 
godzin ogniska

Co warto zabrać? 
• śpiwory  
(zapewniamy koce) 
• węgiel drzewny

MiejSca nocLeGowe


