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DOSTOSOWANE DO 
WIEKU UCZESTNIKÓW

ZARZECZE I WAPIENNIKI
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W RAMACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
NAS IMPREZ ZAPEWNIAMY 
NIE TYLKO CIEKAWE ZAJĘCIA, 
ALE RÓWNIEŻ:
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UBEZPIECZENIE
NNW

POCZĘSTUNEK

ATRAKCJE ZALECANE DLA 
MŁODZIEŻY POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z ofertą organizacji zajęć dla klas 

szkolnych „Dzień szkolny inny 
niż wszystkie”. W ubiegłym roku 

zrealizowaliśmy blisko 100 spotkań 
klasowych dla szkół z Radomska, 

Bełchatowa, Częstochowy i okolic. 
Przyjeżdżają do nas zarówno dzieci, 

jak i młodzież w każdym wieku (od 
sześciolatków po klasy maturalne).

Cieszymy się zaufaniem wśród 
nauczycieli, z którymi współpracujemy 

i mamy doskonały kontakt. 
Nasz niepowtarzalny program 

gwarantuje, że czas spędzony z nami 
będzie wspominany jeszcze długo 

po powrocie do szkoły. 

W kolejnej części niniejszego 
informatora szczegółowo 

przedstawione zostaną wszystkie 
oferowane przez nas pakiety zajęć. 

W tym sezonie przygotowaliśmy 
dla Państwa ciekawą propozycję 

organizacji zajęć 
integracyjnych dla klas. 

Proponujemy 3 różnorodne pakiety 
zajęciowe pozwalające na edukację, 

integrację i współpracę 
uczestników spotkania.

DZIEŃ SZKOLNY 
INNY NIŻ WSZYSTKIEPAINTBALL to niezwy-

kle emocjonująca gra 
zespołowa. Ważną rolę 
w tej dziedzinie odgry-
wa współpraca oraz 
komunikacja uczestni-
ków w zespole, a także 
przygotowanie odpo-
wiedniej strategii dzia-

łania. Natomiast w momencie, gdy na polu walki 
zawodzi wcześniej ustalony plan nieodzowna staje 
się improwizacja, umiejętność podejmowania bły-
skawicznych decyzji oraz ryzyka. Taka forma aktyw-
ności pozwoli uczniom podwyższyć efektywność ich 
pracy zespołowej.  
JAK WYGLĄDA TAKA GRA?
Każdy z uczestników na miejscu imprezy otrzymuje 
militarny ubiór. Przed rozpoczęciem rozgrywki nasi 
instruktorzy zapoznają uczestników zajęć z obowią-
zującym regulaminem, prawidłową obsługą sprzę-
tu oraz  z zasadami gry. Po dokładnym zapoznaniu 
się z zasadami panującymi na polu paintballowym 
uczestnicy gry otrzymują maskę ochronną na twarz 
oraz marker. Następnie uczniowie podzieleni zosta-
ją na drużyny.
W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa 
nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa wykwa-
lifi kowany instruktor.

Serdecznie zapraszamy oraz 
zachęcamy grono pedagogicz-
ne do odwiedzenia oraz za-
poznania się naszym terenem 
eventowym Wapienniki. Za-
pewnimy Państwu możliwość 
bezpłatnego korzystania z  na-
szego terenu po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicz-
nym w sprawie terminu. Do 
Państwa propozycji mamy salę 
restauracyjną, dwie wiaty gril-
lowe, namiot plenerowy oraz 
miejsce ogniskowe. 

PAKIET 
Turniej 

paintbal-
lowy

(Zarze-
cze)

PAKIET 
„Gra 

z atrak-
cjami”

(Wapien-
niki)

PAKIET 
„Park 

linowy” 
jako 

dodatek
(Wapien-

niki) 
21 – 30 
osób

50 
zł/os.

80 
zł/os.

30 
zł/os.

31 – 40 
osób

45 
zł/os.

75 
zł/os.

30 
zł/os.

Powyżej 
40 osób

Ceny ustalane 
indywidualnie 25 zł/os. 

PAKIET TURNIEJ 
PAINTBALLOWY 

INFORMACJA 
DLA GRONA 
PEDAGOGICZNEGO

CENNIK

PARK LINOWY

Oddany do użytku w 2016 roku park linowy cieszy 
się coraz większą popularnością. Składa się on z 9 
różnych odcinków. Pokonanie całości trasy wymaga 
dobrej kondycji fi zycznej i zajmuje ok. pół godziny. 
Do dyspozycji uczniów jest też tyrolka. Park linowy 
to doskonała propozycja jako dodatek do przedsta-
wionych pakietów. 
Z parku mogą korzystać osoby powyżej 150 cm 
wzrostu. Jednocześnie na parku linowym może 
znajdować się 5 osób.

Dzień Szkolny trwa 
od godziny 9:00 do 13:00.
Minimalna liczba uczestników 
to 18 osób.

ZARZECZE 
LUB 
WAPIENNIKI

WAPIENNIKI 
K. RADOMSKA

GRUPA EVENTOWA SPARTA 
Marta Więcek 

97-512 Kodrąb, Smotryszów 17
tel. 512 263 514

sparta@sparta.org.pl

www.sparta.org.pl



GDZIE ORGANIZUJEMY 
ZAJĘCIA KLASOWE?
ZARZECZE Idealne miejsce na organizację zajęć 
szkolnych na świeżym powietrzu. Jest to opuszczo-
ny zakład przemysłowy o powierzchni ok. 4 ha. Na 
terenie znajduje się 5 budynków, setki metrów 
okopów, las oraz przeszkody z opon. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje panujący tam klimat. 

WAPIENNIKI Idealne miejsce na organizację zajęć szkolnych na świeżym powie-
trzu. Jest to miejsce po starej kopalni wapnia, która została zamknięta w latach 
60-tych i po rekultywacji stała się niezwykłym miejscem. Na szczególną uwagę 
zasługuje tutaj zróżnicowanie terenu (ok. 8 ha) oraz 
panujący tam klimat. Ponadto na terenie znajduje 
się największy w centralnej Polsce tor off -road, pro-
fesjonalne pole paintballowe, strzelnica sportowa 
czy park linowy. Wapienniki to uroczy teren położo-
ny 8 km od Radomska, na którym znajduje się sala 
bankietowa, wiaty grillowe oraz duży namiot, który 
pomieści 100 osób.

Każdy może spróbować swoich sił na strzelnicy paintballowej, w strzelaniu z łuku, sto-
czyć pojedynek w kombinezonach sumo lub ułożyć gigantyczną Jengę. Wszystkie pro-
ponowane atrakcje stanowią nie lada wyzwanie i gwarantują doskonałą zabawę. Pakiet 
ten jest idealną opcją dla grup pragnących aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. 
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy, otrzymują mapę oraz instrukcje, a ich zadaniem 
jest zaliczenie każdej spośród wymienionych 4 konkurencji oraz kilku punktów 
kontrolnych. 

Proponujemy organizację gry terenowej w dwóch wariantach:

• GRA SPORTOWA – skoncentrowana wokół aktywności fi zycznych, nastawiona 
na współzawodnictwo, wymagająca zaangażowania wszystkich uczestników

• GRA LOGICZNA – opierająca się na umiejętności logicznego myślenia, wiedzy 
i znajomości różnych przedmiotów szkolnych

Oprócz korzystania z atrakcji, uczniowie na każdej grze będą musieli współpracować, 
wykazać się kreatywnością i zaangażować. 

PAKIET 
GRA Z ATRAKCJAMI WAPIENNIKI 

K. RADOMSKA

STRZELNICA 
PAINTBALLOWA  

To dyscyplina, w której 
strzały oddawane są 
z  markerów paintbal-
lowych do ustawionej 
tarczy lub balonów. 
Prowadzi ona do zdro-
wej rywalizacji między 
uczestnikami zajęć 
oraz przysparza wiele 
pozytywnych emocji.

POTRÓJNE 
SPODNIE  

Konkurencja dostarcza 
wiele śmiechu zarów-
no uczestnikom jak 
i przyglądającej się wi-
downi. Zespół składa 
się z trzech osób, któ-
re zakładają specjal-
nie połączone spodnie 
tworzące jedną całość. 
Zabawa polega na  jak 
najszybszym poko-
naniu określonej tra-
sy względem drużyny 
przeciwnej.

SZCZUDŁA  
To atrakcja wymagają-
ca od uczestników za-
angażowania i współ-
pracy całej drużyny. 
Umiejętność porozu-
mienia, sztuka orga-
nizacji czy synchroni-
zacji jest gwarantem 
poprawnie wykonane-
go zadania. Wygląda 
to tak, że jedna oso-
ba stoi na drewnianej 
konstrukcji w kształ-
cie litery „A” podtrzy-
mywanej linami przez 
resztę uczestników. 
Zadaniem uczestni-
ków jest dzięki spraw-
nemu manewrowaniu 
linami przejść okre-
ślony odcinek trasy na 
czas.

GRA LOGICZNA:

ZAWODY 
SUMO 

Dmuchane kombine-
zony, w których uczest-
nicy wyglądają na po-
tężnych zawodników 
sumo. Zadaniem jest 
stoczenie ze sobą walki 
na specjalnej macie. Pa-
rodia japońskich zapa-
sów sumo to zabawa, 
dzięki której nikt się nie 
nudzi. Gra jest pełna 
śmiechu, pozytywnych 
emocji oraz doskonale 
urozmaica czas.

STRZELNICA 
ŁUCZNICZA 

Jedną z atrakcji są 
również sportowe łuki 
bloczkowe z  profesjo-
nalną strzelnicą. Łucz-
nictwo wzbudza coraz 
większe zainteresowa-
nie i  jest znakomitym 
rodzajem aktywności 
dla każdego bez wzglę-
du na wiek i  możliwo-
ści fi zyczne. 

POLE MINOWE 
Zaufanie…! To podsta-
wowa rzecz jaką mu-
szą mieć uczestnicy do 
jednej osoby, aby wy-
konać prawidłowo za-
danie. Uczestnicy tej 
stacji używając wykry-
waczy metali szuka-
ją bezpiecznej drogi, 
aby odnaleźć ukryte 
w ziemi miny. Zajęcia 
te uczą współdziała-
nia, zaufania oraz od-
powiedzialności w  ze-
spole. 

GIGANTYCZNA 
JENGA 

Cel gry jest prosty – 
należy zostać ostatnim 
graczem, który dosta-
wi drewniany klocek 
tak, aby wieża nie ule-
gła zawaleniu. Zadanie 
jest dodatkowo utrud-
nione ze względu na 
duże wymiary kloc-
ków.

OCZAMI 
WYOBRAŹNI 

To idealna konkurencja 
na komunikację w ze-
spole. Drużyna zosta-
je podzielona na dwie 
części: 1 grupa zamy-
kana jest w ograniczo-
nym terenie i ma za-
wiązane oczy; 2 grupa 
- to tak zwani przewod-
nicy, którzy głosem wy-
dają polecenia, tym 
z  zawiązanymi oczami, 
tak aby odnaleźli drew-
niane elementy i prze-
nieśli je w określone 
miejsce, aby powstała 
odpowiednia fi gura.

GRA SPORTOWA:


