
Przygodowy 

Liczba osób: 20-60 

Termin: do ustalenia 

Wiek: 13-19 lat 

Cena:  55 zł/osoba 

Godzina: 9:00 – Przyjazd do Janowa  

ENIGMA 

Zespół szturmowy „AGENTX” to grupa starannie 

wyselekcjonowanych ludzi, stanowiących razem zgrany zespół. 

Realizacja postawionego celu wymaga od członków zespołu 

podziału zadań, odpowiedzialność za powierzony do realizacji 

„fragment układanki” oraz konsekwencji w działaniu. Ludzie ci są 

specjalistami w swoich dziedzinach, jednak mają świadomość 

odpowiedzialności za pozostałych członków zespołu, po to, aby w razie kontuzji lub braku 

możliwości realizowania zadania przez członka zespołu, np. postrzał, kolega mógł przejąć 

jego funkcje. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zadań 

 ewakuacja przyjaciela.  

 równoważnia - zadanie z pozoru łatwe, ale wymagające od uczestników ogromnej 

precyzji i koncentracji. 

  rurociąg - zadaniem zespołu jest zamkniecie obiegu pewnego rurociągu 

 balance - kolejne wyzwanie stanowi ustawienie specjalnej wagi w ściśle określonej 

pozycji 

 i inne nietypowe zadania  

 

Godzina: 13:00 Ognisko z kiełbaskami  

Ring Bokserski – podczas tej zabawy uczestnicy będą mieli 

możliwość zmierzenia się na dmuchanym ringu bokserskim. 

Uczestnicy zamiast standardowych rękawic bokserskich dostaną 

ogromne, miękkie rękawice, którymi nie da się mocno uderzyć 

swojego przeciwnika. Ta zabawa daje dużo pozytywnych emocji 

oraz dużą dawkę zmęczenia.  

2016/2017 

rok 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

Godzina: 15:00 

Paintball – Dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając do siebie kulkami z farbą 

przy pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może być oparta na wielu różnych 

scenariuszach np.  

 Telegrafista – jeden z zespołów ma zbudować 300-metrową linię telefoniczną, 

natomiast drugi zespół to zadanie utrudnia. 

 Łowy – zabawa, w której uczestnicy wyposażeni w broń muszą upolować 3 

wyszkolonych, nieuzbrojonych uciekinierów.  

 Misja – zabawa z użyciem samochodów terenowych, zajęć linowych, przepraw 

bagiennych polegająca na odbiciu zakładników. 

 Zdobywanie flagi przeciwnika – najbardziej popularny scenariusz gry leśnej. 

 



 

 

Godzina: 18:00 Wyjazd grupy 

 

Uwagi: 

 uczestnicy powinni posiadad ubrania terenowe na zmianę, zapas wody do picia 

 na ognisku w ramach ceny przewidziane jest: kiełbaski, pieczywo, keczup, musztarda w 

przypadki zimna kawa i herbata 

 każdy uczestnik powinien posiadad mały plecak i krótkie spodenki do zajęd w kuli wodnej 
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