
 

 

Przygodowo-sportowy    

Liczba osób:  20-80 

Termin: do uzgodnienia  

Wiek: dzieci 7-12 lat  

Cena: 35zł/osoba 

Godzina 9:00 – Wesoła olimpiada – uczestnicy w grupach 5-osobowych 

rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.  

 

- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie 

przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych 

nartach. Głównym problemem w  tej konkurencji jest 

skoordynowanie ruchów całego zespołu.  

- Spodnie 5-osobowe -  wesoła konkurencja, która polega na 

wyścigu  w specjalnych, gigantycznych spodniach.  

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy 

dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą 

zabawę 

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe  zespoły 

mogą wczuć się w „los biednego chomika” , pokonującego  

wyznaczoną trasę.  

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, 

sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby 

znajdującej się na rydwanie.  

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe  zespoły 

pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa 

wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu 

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na 

wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i 

dorosłych 

- Siatka tekili - wesoła konkurencja przeznaczona dla osób 

dorosłych polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe 

zespoły 

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu sie 

dwóch osób 



 

 

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie 

przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja 

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu 

dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli 

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech  5 osobowych 

zespołów polegająca na wyścigu gąsienic. 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 13 – Ognisko  

Godzina 14 – Podział grupy na 3 zespoły, które kolejno pokonują 

następujące stanowiska .  

 

Stanowisko  nr 1 

 

Wyprawa samochodami terenowymi po bezdrożach 

leśnych. 

 Off-road – ok. 1 godzinna przeprawa po terenie 

leśnym (mokradła, wzniesienia, wydmy, bagna) 

Stanowisko nr 2 

1. Strzelnica-  konkurs strzelecki, w którym każdy z uczestników  może sprawdzić 

swoją celność i precyzję. Osoba ma do pokonania kolejne stacje strzeleckie, na 

których zdobywa punkty.  

 

Stanowiska strzeleckie:  

 łuk tradycyjny 

 łuk sportowy 
 broń gładkolufowa  typu „snajperka 

 broń pneumatyczna krótka typu „glock” 
 broń pneumatyczna  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko nr 3 

Mega piłkarzyki -  jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają 

sie w rolę gigantycznych "stołowych piłkarzyków. Każdy z uczestników  

przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać sie tylko 

bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, techniczna gra.   

 

 

 

Ręczny byk rodeo – jest to zabawa polegająca na  ujeżdżeniu byka, 

który poruszany jest siłą ludzkich mięsni. Śmiałek dosiadający byka 

zmierzy się z 4 osobami, które razem mają za zadanie zrzucenie jeźdźca w 

jak najkrótszym czasie. Jest to wyjątkowo trudne zadnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Adam Mak - 

„MAKADAN” 

makadan@wp.pl,  

Tel 606230429                            

www.makadan.pl 
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