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Oferta wyjazdu integracyjnego 

 

Chillzone 
 
 Chillzone znajduje się w miejscowości Stary Miastków. Teren pomiędzy rzeką Wilgą  
i lasem stwarza nam idealne warunki do realizowania projektów łączących aktywnośd fizyczną  
i obcowanie z naturą. Na terenie Chillzonu znajduję się pole speedballowe - idealne do 
gry w sportową odmianę paintballa oraz stawiania pierwszych kroków w tej dyscyplinie. Do 
dyspozycji uczestników jest też boisko do siatkówki plażowej i boisko do piłki nożnej. Na naszych 
imprezach nie zabraknie także miejsca do odpoczynku i relaksu. Hamaki w cieniu drzew, leżaki 
i materace na trawie - bez tego nie może obejśd się żadne chillowanie. Obowiązkowym punktem 
programu będzie wspólne ognisko oraz grillowanie.  
  
 Chillzone łączy ludzi myślących w tym samym kierunku, w kierunku aktywnego wypoczynku, 
obcowania z naturą, ekstremalnych emocji. Aktywnośd fizyczna i odpoczynek na łonie natury to droga 
do zrozumienia czym dla nas jest tak zwany "chill".  

 

Paintball 
 
Speedball 
Gra paintballowa, na ograniczonym terenie. Zapewniamy atestowany sprzęt do gry, (marker, maska, 
HP), umundurowanie, pakiet 400 kulek oraz opiekę instruktora. 
 
Woodsball 
 Fabularna gra paintballowa na terenach leśnych. Zapewniamy teren do gry, atestowany sprzęt 
(marker, maska, HP), umundurowanie, pakiet 300 kulek oraz opiekę instruktora. 



 

Archery Tag 

 
   Archery Tag to propozycja zupełnie nowego sportu. 12 zawodników. Każdy z nich 
wyposażony w łuk, specjalne miękko zakooczone strzały, maskę oraz ochraniacz na przedramię. Do 
tego element rywalizacji. Wygra tylko najlepsza drużyna, która zaliczy najwięcej trafieo. W tej grze 
trzeba byd szybkim, celnym oraz odważnym. Nie codziennie ma się okazję strzelad do kogoś 
znajomego z łuku. Dzieo spędzony u nas daje Wam taką możliwośd. Gra w Archery Tag to materiał na 
wiele godzin wspólnych wspomnieo i rozmów w pracy.  

 
 

Kajaki 
 
 Spływ kajakowy to forma aktywnego wypoczynku, podczas której poziom odprężenia wzrasta 
wraz z każdym zanurzeniem wiosła. Rzeka Wilga, mimo swojego uroku i malowniczego otoczenia 
potrafi postawid wyzwanie przed każdym kajakarzem. Jeśli wspólnie chcecie przeżyd przygodę, to 
trasy, które dla Was przygotowaliśmy okażą się do tego idealne.  
 Wilga jest drugim najdłuższym po Świdrze prawobrzeżnym dopływem Wisły na południowym 
Mazowszu. Jej ujście znajduje się w województwie lubelskim, chod jej zdecydowanie większa częśd 
znajduje się na Mazowszu.  
Propozycja trasy: "Promenada miasta" 
Podczas intensywnego dnia jaki Wam zaproponujemy, ciekawym punktem będzie wycieczka 
kajakowa po centrum Garwolina. Przepłynięcie tej trasy zajmuje ok 1h. Jest to świetny początek na 
zintegrowanie grupy poprzez wspólne zadanie oraz aktywnośd fizyczną w stopniu umiarkowanym. 
Będzie to równie idealna rozgrzewka przed kolejnymi emocjami. 
 
*atrakcja uzależniona od warunków atmosferycznych oraz stanu wody.  
 

 
 



 

Bumper ball 
 
 Niektórzy nasi goście mówią w trakcie imprezy, że lecimy w kulki. My na to, czemu nie? 
Bumper ball to doskonała propozycja dla grup. Kilka scenariuszy zabaw z wykorzystaniem kulek, 
a w każdym z nich nutka rywalizacji. Mecz piłki nożnej, zawody sumo czy skok do najdalszej kulki to 
tylko kilka możliwości. 

 
 

Mobilna ścianka wspinaczkowa 
 

 elektronicznie sterowana zmiana kąta nachylenia w zakresie od +15° do -45° (sterowanie 
poziomem trudności), 

 elektroniczna regulacja prędkości wspinaczki wraz ze zintegrowanym systemem sensorów 
bezpieczeostwa (prędkośd drogi wspinaczkowej dostosowuje się automatycznie do tempa 
wspinającego), 

 inteligentny system chwytów wspinaczkowych - punkty wspinaczkowe stale zmieniają 
położenie względem siebie, co skutkuje powstawaniem nieustannie nowej drogi 
wspinaczkowej (chwyty poruszają się w pięciu pionach), 

 różne, elektronicznie sterowane programy wspinaczkowe odzwierciedlające rozmaity stopieo 
trudności wspinaczki, 

 materac bezpieczeostwa, 
 wymiary urządzenia Professional: wys. - ok. 3,25m/szer. - 1,6m/dł. - 2,8m. 

 

 
 

 



 

Drink bar plenerowy 
 

 obsługa 2 barmanów, wyposażonych w sprzęt barmaoski najwyższej jakości (Blender 
Hamilton, kruszarka do lodu, shakery i inne), 

 szkło do koktajli, różne rodzaje do różnych drinków. W przypadku baru plenerowego 
kubeczki papierowe, plastikowe lub „szkłopodobne”,  

 kompleksowe wyposażenie baru (gumy barowe, podajnik na rurki i serwetki, środki 
czystości), 

 napoje gazowane (tonic, sprite, cola woda gazowana), 

 soki owocowe (pomaraocz, granat, żurawina, ananas), 

 owoce sezonowe i egzotyczne (jabłka, mięta, gruszki, maliny, jagody, truskawki, porzeczka, 
rozmaryn, ananas, pomaraocze, cytryny i inne), 

 lód w kostkach i kruszony, 

 termoboxy, do utrzymania odpowiedniej temperatury lodu,  

 syropy do drinków MONIN (grenadine, blue curacao oraz około 30 różnych syropów do 
autorskich koktajlu „spoza oferty”), 

 przyprawy do koktajli. 
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