atrakcje
animacje

OFERTA DLA GRUP
DZIECIĘCYCH I DOROSŁYCH.
DODATKOWO DLA GRUP
DOROSŁYCH: PAINTBALL,
OFF-ROAD, POJAZDY
MILITARNE, WIECZÓR Z DJ I
NIE TYLKO!
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Każde nasze zajęcia to nie tylko
świetna zabawa, ale też wiedza i
umiejętności. Uczestnicy oprócz
uśmiechu wynoszą coś
wartościowego dla samych siebie.
Energia i pozytywne nastawienie
naszych animatorów oraz
instruktorów to klucz do sukcesu.
Scenariusze tworzymy holistycznie,
aby rozwijać jak najwięcej sfer
ludzkiego ciała i umysłu.
Rdzeniem programów jest
pedagogika kreatywności. Sami
uwielbiamy się rozwijać, a
możliwość dzielenia się tym z
innymi to nasza największa
radość!
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skarbu
Mało kto wie, że na Mazurach też szaleli piraci. Ale my wiemy, gdzie
szukać ich skarbów. Niestety nie uda nam się ich znaleźć bez wsparcia
młodych poszukiwaczy wrażeń i przygód. Jeśli damy radę to skarb będzie
Wasz!

sportowe starcie
Dzielimy się na drużyny i przystępujemy do sportowej rywalizacji.
Ale nasze konkurencje nie są zwyczajnymi dyscyplinami
sportowymi. Są to zadania nastawione na integracje waszych
drużyn.

giga gry

Każdy zna chińczyka, warcaby i inne klasyczne gry planszowe.
Ale czy każdy miał okazję pograć w nie w wersji powiększonej?
Mało tego, sami zdecydujecie co to będzie za gra i sami
stworzycie wielką planszę do swojej gry. Kreatywna zabawa dla
prawdziwych fanów planszówek!

maszyna Goldberga
Tutaj działamy jak jedna maszyna, posiadająca wiele trybów.
Aby wszystko się udało musicie działać zespołowo. Zbudujecie
ciąg przyczynowo skutkowy. Piłka puszczona w ruch uruchomi
kolejne mechanizmy waszej maszyny. To wyzwanie, w którym
będziecie mogli wyszaleć się kreatynie.

sztuka abstrakcji
Przeniesiemy się do świata sztuk wizualnych. Będziemy
malować na dużych powierzchniach w taki sposób na jaki w
domu na pewno żaden rodzic by się nie zgodził. Malowanie
będzie wypełnione eksplozjami, wahadłami i wieloma innymi
jeszcze działaniami, które na pewno uruchomią Waszą
wyobraźnię. Bo kto powiedział, że nie można malować
chociażby młotkiem czy grabiami?

zróbmy
profesjonalny
teledysk !
Pod opieką zawodowców, którzy na codzień zajmują się
produkcją filmów poznacie podstawy tego fachu.
Będziecie tworzyć teledysk. Trzeba będzie wymyślić
scenariusz, wybrać odpowiednie scenerie do
poszczególnych sekwencji, wybrać odpowiednie kostiumy.
Nagrać cały materiał i zmontować teledysk, aby móc go
pokazać widzom. Pracy na cały dzień nikomu nie
zabraknie. A efekt może Was naprawdę zaskoczyć. I kto
wie, może w tej zabawie ktoś z Was odkryje w sobie pasję
filmowca… i kiedyś… za kilka lat… zobaczymy w
prawdziwym kinie Twój film?

