
Integracja pod Krakowem - 3 dni



Przyjazd w okolice Krakowa, na 2-ha poligon paintballowy Arena 
Mocy, gdzie weźmiemy udział w GRACH I ZABAWACH 
INTEGRACYJNYCH, w trakcie których drużyny ze sobą 
konkurują wykonując zadania na czas. Zajęcia świetnie 
wspomagają komunikację w grupie i współdziałanie oraz skłaniają 
dzieci i młodzież do twórczego oraz kreatywnego myślenia.

Dzień 1

SURVIVALOWY BLOK INTEGRACYJNY 



ZAKWATEROWANIE

Komfortowe warunki noclegowe bez wątpienia uprzyjemnią każdą wycieczkę więc po zajęciach udamy się na 
miejsce zakwaterowania - do położonego nad Jeziorem Dobczyckim Hotelu o standardzie ***. W pobliżu 
znajduje się również średniowieczny zamek królewski.  



GRA SURVIVALOWA Z ROZGRYWKĄ LUB TOREM PRZESZKÓD

Dzień 2

Podział na mniejsze grupy. Rozpoczęcie scenariuszowej GRY TERENOWEJ, podczas której przebrani w mundury 
rozwiążemy szereg zagadek, poszukamy artefaktów, zmierzymy się z przeciwnikami... Punktem kulminacyjnym 
gry będą rozgrywki pomiędzy drużynami. Zajęcia uczą współdziałania w grupie, podejmowania szybkich 
samodzielnych decyzji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalne ubranie, kamizelki ochronne oraz maski 
ochronne. Stoczą serie rozgrywek, które pozwolą im nauczyć się planowania i strategicznego myślenia. Trzeba 
będzie szybko działać, podejmować trudne decyzje i często nauczyć się przegrywania z honorem!  



KRAKÓW

Dzień 3

Kraków to dawna stolica Polski i jedno z najatrakcyjniejszych miejsc 
w Polsce. Po przyjeździe do miasta przespacerujemy się Traktem 
Królewskim, który prowadzi ulicami: Floriańską, Grodzką, 
Kanoniczną aż na Wzgórze Wawelskie. W przeszłości był to 
uroczysty szlak monarszych wjazdów koronacyjnych oraz procesji. 



Dzień 1:  Wyjazd z Warszawy około godz. 7, przejazd do Sierakowa k/Dobczyc. Zajęcia na Arenie Mocy (ok. 3h), obiadokolacja około godz. 18. 

Dzień 2:  Śniadanie w formie bufetu około godz. 8, dalszy ciąg zajęć na Arenie Mocy (około 7h) z przerwą na posiłek (kiełbaski pieczone ognisku), 
obiadokolacja o godz. 18. 

Dzień 3:  Śniadanie w formie bufetu około godz. 8. Wykwaterowanie i przejazd do Krakowa. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem w godz. 10-13. 
Obiad (drugie danie), wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Warszawy około godz. 20-21.

Harmonogram:

Zapewniamy wszystko, co potrzebne:

2 noclegi w Hotelu*** w pokojach z prywatnymi łazienkami.

Wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x ognisko z kiełbaskami, 1x obiad (drugie danie).

Transport autokarem lub busem.

Opiekę pilota wycieczki, instruktorów podczas zajęć aktywnych oraz przewodnika miejskiego podczas 
zwiedzania Krakowa.

Ubezpieczenie od NNW (na życzenie klienta).

OFERTA OGRANICZONA 
ZAPYTAJ O TERMINY!

ZADZWOŃ:  535 - 477 - 157 NAPISZ: MATEUSZ@FOKUS.WAW.PL

mailto:mateusz@fokus.waw.pl

