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Pikniki to oferta, którą polecamy naszym klientom w przypadku dużej 

liczby uczestników. W naszej ofercie znajdą Paostwo profesjonalne i 

kompleksowe  zorganizowanie różnego rodzaju pikników – zarówno 

firmowych, okolicznościowych oraz wszelakich imprez o charakterze 

imprez masowych. Nasza firma zapewnia możliwośd mile spędzania 

wolnego czasu, idealnie łączy w sobie idee integracyjne z dobrą zabawą 

i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Pikniki, które dostępne są 

wśród naszych propozycji obfitują w ciekawe atrakcje, które przypadną 

do gustu zarówno osobom dorosłym oraz dzieciom.  Zachęcamy 

Paostwa do zapoznania się z naszą ofertą. 

 



 

ATRAKCJE DMUCHANE 
 

 

Dmuchana ścianka wspinaczkowa –zabawa, która daje 

uczestnikom możliwość sprawdzenia się podczas wspinaczki. 

Do wyboru są cztery drogi wspinaczkowe  o różnym stopniu 

trudności. Istnieje możliwość rozstawienia ścianki praktycznie 

w każdym miejscu. Doskonała zabawa przeznaczona dla dzieci 

w każdym wieku.  

 

 

Bunge Run - zabawa polega na rywalizacji po między 

dwoma uczestnikami na dwóch dmuchanych torach. 

Uczestnicy przypięci do gum muszą pokonać jak 

największy dystans. 

 

 

 

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

uczestnicy wcielają się 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 

mięśni. Śmiałek dosiadający byka zmierzy się z 4 

osobami, które razem mają za zadanie zrzucenie 

jeźdźca w jak najkrótszym czasie. Jest to wyjątkowo 

trudne zadnie.  

 



Zjeżdżalnia – jest to chyba najbardziej popularna 

zabawa na wszystkich piknikach,  przeznaczona dla 

najmłodszych uczestników. Nasza firma oferuję 

zjeżdżalnię jedno torową o wysokości 8 metrów i 

długości 12 metrów. 

 

 

 

Mega Dart – większość ludzi brało udział w zabawie 

polegającej na  rzucaniu lotkami do tarczy. Tym razem 

uczestnicy będą mieli za zadanie rzucanie do gigantycznej 3 

metrowej tarczy do celu z dużej odległości. Jest to zabawa, 

która wymaga od uczestnika dobrej celności i dokładności.  

 

 

 

Byk rodeo – podczas tej zabawy na uczestników 

czeka nie lada zadanie polegające na utrzymani się na 

„szalejącym” byku. Tym razem byk napędzany jest 

mechanicznie. Jest to bardzo trudne zadanie, które 

daje bardzo dużo pozytywnych emocji.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 



 

Kula wodna - wspaniała zabawa polegająca na ustaniu 

w kuli pływającej na wodzie. Jest to zabawa 

wymagająca od uczestnika dużej wytrzymałości 

fizycznej, która jest potrzebna aby "przetrwać" przez 5 

minut w takiej kuli. Gwarantowana dobra zabawa.  

 

 

 

Sumo- podczas tej konkurencji uczestnicy będą mogli 

zmierzyć się na ringu w walkach sumo. W prawdziwych 

walkach większość zawodników sumo posiada bardzo 

dużą wagę aby móc pokonać swojego rywala. Aby 

uczestnicy nie musieli dużo jeść będą posiadali 

specjalne stroje  wypełnione pianką, które pozwolą na 

bezpieczną, bardzo wesołą walkę.  

 

 

 

Mega Twister– jest to gigantyczna wersja znanej 

zabawy, w której uczestnicy mogą sprawdzić swoja 

giętkość, wytrzymałość, zdolność planowania. 

Wspaniała zabawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych.  

 

 

 

  

Walki Gladiatorów –  jest to konkurencja 

wymagająca od uczestników dużej siły i doskonałego 

zmysłu równowagi, ponieważ zadaniem przeciwnika 

jest zrzucenie swojego rywala z specjalnego podestu.  

 

 

 



 

ZABAWY PIKNIKOWE ZESPOŁOWE 
 

 

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 

 

 



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 

 

Cyrkiel- zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na 

wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli 

 

 

 

Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu 

specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła 

konkurencja 

 

 

 

Gąsienica- wesoła konkurencja dla trzech  5 osobowych 

zespołów polegająca na wyścigu gąsienic 

 

 

 

 

Masło – zadaniem uczestników jest zrobienie masła 

starodawną metodą. Jest to konkurencja wymagająca od 

uczestników dużej wytrzymałości fizycznej oraz 

rytmiczności podczas wykonywania tego zadania. Bardzo 

wesoła konkurencja. 

 

 

  



ZABAWY PIKNIKOWE  

INDYWIDUALNE - KONKURSY 
 

Jazda na rowerze przeciwskrętnym– konkurencja 

polegająca na pokonaniu slalomu na rowerze. Jedynym 

utrudnieniem jest fakt, iż w rowerze wszystko działa 

odwrotnie. W tej zabawie można się przekonać jak 

trudno jest wyeliminować wyuczone nawyki 

 

 

 

Jazda na monocyklu – w tej konkurencji uczestnicy 

zmierzą się z cyrkową sztuką jazdy na jednym kole. Jest 

to konkurencja wymagająca od uczestników doskonałej 

koordynacji ruchowej.  

 

 

 

Jazda w pijanych okularach – zadaniem uczestników w tej konkurencji 

jest przejechanie na rowerze w okularach, które dają wrażenie 2,8 promila 

alkoholu. Podczas tej konkurencji uczestnik może w doskonały sposób 

uświadomić sobie jak zachowuje się po wypiciu 

alkoholu. Bardzo wesoła konkurencja.  

 

Szczudła – podczas tej konkurencji zostaną 

rozegrane zawody wyścigu na szczudłach.  

 

 

 

Rzut oponą, podkową na pal – jest to siłowa 

konkurencja dająca uczestnikom wiele radości.  



 

Rzut w Mariana – jest to konkurencja 

przeznaczona wyłącznie dla kobiet polegająca na 

zdobyciu jak największej ilości punktów w rzucie 

wałkiem, tłuczkiem,…….. w biednego Mariana. Jest 

to wyjątkowo wesoła konkurencja dająca dużo 

pozytywnych emocji.  

 

 

 

Wyścig kangurów – jest to bardzo wesoła 

konkurencja, w której uczestnicy ubrani w stroje 

kangurów mają za zadanie wygrać wyścig.  

 

 

 

Chodzenie po linie – jest to konkurencja, która z 

pozoru wydaje się bardzo trudna ale w 

rzeczywistości polega ona na przejściu uczestnika 

po linie, którą napina pozostała część grupy. Jest 

to konkurencja wymagająca od uczestników 

wspólnego zaufania i współpracy.  

 

 

 

 

GRY ZESPOŁOWE 
 

Podczas większości pikników uczestnicy mają możliwość rozegrania 

różnego rodzaju gier zespołowych. Nasza firma 

przygotowała następujące propozycje gier 

zespołowych. 

 Mecz piłki nożnej  

 Mecz mini piłki nożnej  



 Mecz mega piłką 

 Mecz piłki nożnej w 

sukienkach 

 Turniej siatkówki 

 Dwa ognie 

 Gra w bule 

 Unihokej 

 Gra w krykieta 

 Mega kręgle  

 Curling 

 Piłka wodna  

 Turniej w palanta  

 

 

 

 NA WYSOKOŚCI 
 

Tor Linowy – system przeszkód linowych o długości ok. 

30 metrów zainstalowanych na drzewach, który pozwala 

uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk 

wysokości, koncentrację.  Uczestnicy zostają 

zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem  alpinistycznym i 

są asekurowani przez instruktora. Tor można rozstawić w 

dowolnym miejscu. Wspaniała zabawa. 

 

 

Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak 

najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po 

nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez 

instruktora. Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie 

zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, dokładności.  

 

 

 

Bocianie gniazdo– zabawa polega na wspinaczce po drabince 

„speleo”  na wysokość ok. 20 metrów. Zadaniem uczestników 



jest wykradanie jaj, słodyczy, niespodzianek z gniazda. Jest to zadanie, 

które wymaga od uczestników sporej wytrzymałości fizycznej.  

Slackline - chodzenie po specjalnej taśmie, która jest 

rozwieszona kilkanaście centymetrów nad ziemią. 

Zabawa, która wymaga od uczestników doskonałego 

zmysłu równowagi.   

 

 

Podwójny Most Tybetański – tym razem na uczestników czeka 

przejście na wysokości specjalnie skonstruowanego 

mostu linowego. Uczestnicy aby wykonać to zadanie 

muszą przejść ta przeszkodę w parach i ściśle ze sobą 

współpracować.  

 

Most Tybetański – zabawa polega na przejściu 

mostu zbudowanego z dwóch napiętych lin 

rozwieszonych równolegle do siebie. Istnieje 

możliwość zbudowania mostu nad wodą, co zwiększa 

atrakcyjność zabawy. Osoba znajdująca się na moście 

jest asekurowana liną przez instruktora.   

 

 

 

 STRZELNICE 
 

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 
 łuk orientalny 

 broń śrutowa typu snajperka  

 broń śrutowa krótka - kilka rodzajów  
 proca sportowa  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 

Pakiet zabaw przeznaczonych dla najmłodszych uczestników 

obejmuje szereg różnego rodzaju zabaw z animatorem. Poniżej 

przedstawiamy tylko kilka podstawowych zabaw prowadzonych 

przez wykwalifikowanych animatorów. 

 

 mega twister  

 iluzja chustą animacyjną 

 wspólna gra dzikie konie  

 mega spodnie 5-osobowe  

 tworzenie  baniek mydlanych  

 malowanie twarzy  

 wiele pląsów i zabaw ruchowych  

 kraken zabawa zręcznościowa  

 szczudlarz  

 poszukiwacze skarbów - zabawa plenerowa  

 wiele zabaw plenerowych  

 

 

 

 



POJAZDY MECHANICZNE 

 

Podczas pikniku istnieje możliwość zorganizowania stanowiska z różnego 

rodzaju pojazdami mechanicznymi. Rodzaj tej atrakcji uwarunkowany jest 

warunkami terenowymi. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości jakie daje 

nasza firma przy organizacji pikników.  

Samochody terenowe 

 Off-road samochodami terenowymi– przeprawa po terenie leśnym 

(mokradła, wzniesienia, wydmy, bagna) 

 Off-road samochodami terenowymi  wariant ekstrem - polega na 

przeprawie samochodem terenowym terenu bagiennego  

 Jazdy samochodem terenowym po placu piknikowym  

 

 

 

Segway – Jazda tym pojazdem daje dużo frajdy i radości. 

Istnieje możliwość organizacji różnego rodzaju zajęć 

prowadzonych na tym pojeździe: slalom, jazda w pijanych 

okularach, jazda z przeszkodami.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OPRAWA MUZYCZNA 

Dobra oprawa muzyczna to sukces Twojej imprezy. W dużej mierze od 

muzyki oraz DJ zależy jak piknik, event zostanie zapamiętany przez jego 

uczestników. Nasza oferta składa sie z następujących propozycji: 

 zawodowi DJ-e 

 profesjonalny sprzęt dopasowany do warunków 

terenowych i ilości osób 

 różne zespoły coverowe 

 koncerty gwiazd polskiej estrady 

 zespoły ludowe i muzyka dawna  

 profesjonalne oświetlenie każdej imprezy 

 karaoke  

 i inne  

 

CATERING 

 

 Obsługujemy cateringowo imprezy piknikowe w całej Polsce 

począwszy od małych spotkań, na dużych realizacjach dla kilku tysięcy 

osób kończąc. Profesjonalna logistyka: wydatki, 

zaplecze kuchenne, własny sprzęt, odpowiednia ilość 

wykwalifikowanej obsługi umożliwia obsługę 

cateringową na miejscu imprezy zapewniając usługę 

na najwyższym poziomie.  

 Bez względu na wybraną przez Państwa formę 

pikniku przygotujemy specjalne menu, zadowalające 

nawet najbardziej oryginalne i wyszukane gusta 

smakowe. W naszej ofercie znajdziecie Państwo przeróżne menu: 

wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, eco, regionalne oraz 

nawiązujące do tematyki danego pikniku.  

    


