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Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe drużyny będą mieli 
możliwość zgłaszania się do różnych pytań z użyciem 
specjalnego systemu stanowisk. Ogromnym atutem 
programu jest fakt, że prezentowane pytania poza wiedzą 
ogólną mogą także dotyczyć wiedzy produktowej, historii 
firmy czy ostatnio przebytego szkolenia.  

Film: https://www.youtube.com/watch?v=OncSyCi54Ao 

 

Rockefeller  

Każdy z nas z pewnością grał w Monopol – grę planszową 
gdzie łut szczęścia idzie w parze z umiejętnościami 
ekonomicznymi. Wykupywanie bogatych dzielnic miast, 
budowanie hoteli i oczywiście – ściąganie opłat z turystów. 
Do tego nieodłączny handel, zastawianie swoich lokali pod  
hipotekę i mnożenie zysków, a wszystko to w mega skali. 
Sięgające połowy uda pionki, mega kostki i plansza, której 
obiegnięcie może spowodować u niejednego gracza 
zadyszkę. 
Film:  https://www.youtube.com/watch?v=xOlPNSX4WbY 

 

Lipdub  

Lipdub [Lip Dub] to forma integracji połączona z 
odstresowaniem, śmiechem i dobrą zabawą. Lip – usta, Dub  
to skrót od dubbing, czyli dubbingujemy wybrany teledysk i 
tworzymy go w nowej scenerii, ale w taki sposób, aby 
zsynchronizować poruszające się usta poszczególnych osób 
ze słowami i timingiem piosenki.  Przy okazji lipdub spełnia 
również funkcję marketingową, ponieważ teledysk, który 
podczas tej zabawy powstaje, z powodzeniem może zostać 
użyty do odpowiedniego wypromowania przedsiębiorstwa 
(w opcji tworzenia programu w siedzibie firmy).  
http://sniper.pl/oferta/wewnatrz/wieczory-tematyczne/lip-dub/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OncSyCi54Ao
https://www.youtube.com/watch?v=xOlPNSX4WbY


 

 

Tajemnica Hotelu/Orient Expressu  

Prezentujemy autorską i unikatową wersję imprezy o 
charakterze detektywistycznym realizowanej na terenie 
hotelu. Jest to doskonały pomysł będący alternatywą na 
niepogodę lub spędzenie czasu przez grupę wieczorem. 
Nowatorskość programu polega na tym, że uczestnicy mają 
za zadanie rozwiązać zagadkę przemierzając cały hotel i 
odnajdując postaci aktorów zaangażowane w zabawę. 
Wykonując zadania dla nich i łącząc z pozoru niepowiązane 
ze sobą fakty uczestnicy będą zyskiwać informacje lub 
przedmioty przydatne do wskazania tytułowego mordercy. 
Całość zabawy odbywa się w podgrupach, punktując zgrane i 
pomysłowe zespoły. 
 

 

 

 

Sabotażyści  

Ten program to nasze autorskie rozwiązanie dla grup 
poszukujących intelektualnej i sprawnościowej rozrywki 
realizowanej w hotelowych pomieszczeniach. Zadaniem 
uczestników tego programu, jest jak najsprawniejsze 
wykonywanie różnych zadań. Podzieleni na podgrupy pewni 
są tylko jednego – w każdej drużynie jest dwóch 
sabotażystów. Wytypować sabotażystów, uniemożliwić im 
szkodliwe działanie, samemu wykonać zadanie jak najlepiej i 
wygrać z pozostałymi drużynami. W teorii proste, a w 
praktyce trzeba wykazać się nie tylko znajomością ludzkiego 
charakteru i sprawnością w pokonywaniu przeciwności, ale i 
drużynowym działaniem. 



 

 

Making the movie  

Kto z Nas chociaż raz w życiu nie marzył o tym, aby zostać 
filmowym bohaterem, reżyserem albo scenarzystą? 
Właśnie teraz nadszedł idealny moment aby te marzenia 
zrealizować. Proponujemy Państwu scenariusz spotkania, 
w którym uczestnicy będą mogli nakręcić krótkie filmy 
i/lub parodie znanych filmów, czy też trailery do 
superprodukcji. Całość przebiega w nietypowej scenerii, 
na wesoło i z przymrużeniem oka lub zupełnie na serio, 
jeżeli takie będzie życzenie. 
 

Angry Birds    

Angry Birds to autorska impreza oparta na kanwie znanej 
gry komputerowej. Całość zabawy ma charakter 
konstruktorski, gdzie uczestnicy podzieleni na dwie 
drużyny początkowo składają wyrzutnie w różnych 
rozmiarach. Następnie upiększają je z użyciem dostępnych 
elementów, a także budują umocnienia, których 
zniszczenie będzie celem przeciwnej drużyny. Fakt, że 
program może być realizowany zarówno w plenerze jak i 
w pomieszczeniach dodatkowo przekonują by spróbować 
tej nowości. 
 

Einstein –  Film: https://www.youtube.com/watch?v=rv7f6YL--kQ  
 

Nadrzędna idea proponowanej imprezy polega na 
uświadomieniu uczestnikom, że tylko wspólnym 
wykonywaniem czynności oraz spójnym zarządzaniem 
wszystkimi elementami projektu można osiągnąć sukces w 
trakcie imprezy, a w szerszej perspektywie – w biznesie. 
Uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły budują 
maszyny. Każdy zespół buduje swoje urządzenie, 
składające się z listewek, tektury, równoważni, huśtawek i 
innych elementów. Zadanie będzie uznane za wykonanie 
poprawnie, jeśli w finale każde z budowanych przez grupy 
urządzeń będzie współpracować  z pozostałymi 
urządzeniami. Zupełnie jak w grze w domino – moment 
obrotowy lub ruch nadany w pierwszym z urządzeń musi 
zostać przeniesiony przez wszystkie, aż do ostatniego.  
Współpraca, kreatywność i dobra zabawa to doskonały 
opis tego programu. 

 

 



 

 

Wieczory Tematyczne 
 

Wieczór Wenecki  

Poniższy program został przygotowany specjalnie na 
potrzeby firm, które oczekują niecodziennej imprezy. 
Impreza prowadzona będzie przez gondoliera – 
konferansjera, który zaangażuje uczestników do wspólnej 
zabawy. Sala upiększona wielkoformatowymi bannerami 
sprawi, że uczestnicy od razu przeniosą się do odległej 
Wenecji, a doskonała muzyka w połączeniu z dodatkowymi 
atrakcjami sprawią, że impreza ta będzie wspominana przez 
długi czas. 
 

 

Wieczór Magia i Czary  

Magiczny wieczór to doskonała propozycja w szczególności 
na czas Andrzejek oraz Haloween, ale również dla wszystkich, 
którzy szukają ciekawej propozycji odbiegającej od przyjętych 
standardów. Jest połączeniem dobrej, dyskotekowej zabawy 
w klimacie czarów, wiedźm i wróżb z przeróżnymi 
konkursami wiążącymi się z tym tajemniczym światem. 
Widowiskowo przystrojona sala zapiera dech w piersi 
przenosząc gości na magiczną polanę, gdzie będzie można 
także potańczyć - o to zadba doświadczony DJ. 

 

 

Wieczór Wild Wild West  

Zorganizowaną profesjonalnie imprezę country tworzy 
stylizacja miejsc, oddających klimat „Dzikiego Zachodu”. 
Uczestnicy kroczą po miasteczku jak z westernu w strojach 
rewolwerowców. Piękne kobiety, hazard, pojedynki, a nad 
wszystkim czuwa Jack Kaktus – niestrudzony łowca 
bandytów. Imprezę można przeprowadzić w czasie dnia, ale 
również podczas spotkań wieczornych. 
 

 

 



 

 

Wieczór Hawajski 

Wieczór hawajski to popularny i powszechnie uznany 
program dla grup mieszanych i tych z przewagą kobiet. W 
ramach realizacji wieczoru gospodarz zapewni uczestnikom 
niezapomnianą zabawę pełną tańców, animacji oraz 
konkursów z nagrodami. Różnorodna muzyka oraz bogata 
aranżacja sali - dekoracje oraz barwne oświetlenie - kreują 
niezapomniany polinezyjski klimat. Polecamy tę opcję 
wszystkim oczekującym integracyjnego  wieczoru i 
fantastycznej zabawy oraz sposobności do oderwania się od 
codzienności. 
 

Wieczór Hollywood  

Wieczór Hollywood to impreza dla grup oczekujących 
propozycji na najwyższym poziomie. Elegancki świat nie 
pozostawia miejsca na prowizorkę i stanowi gwarancję 
rozrywki najwyższej jakości. Widowiskowe dekoracje, 
oświetlenie i profesjonalna konferansjerka  oraz możliwość 
sprawdzenia się w roli celebrytów - to właśnie dziś Państwu 
zapewniamy! Ten wieczór to propozycja dla każdego kto 
pragnie zasmakować świata znanego z filmowych ekranów – 
tym razem w formie gali, podczas której główne role 
odegrają uczestnicy imprezy. To również podczas tego wieczoru nastąpi uroczyste odtworzenie 
nakręconych podczas dnia filmów oraz uroczyste wręczenie oskarów za najlepsze filmy. 
 

Wieczór PRL 
Film:https://www.youtube.com/watch?v=hLJ6OQqbLY0 

Wieczór PRL to wspaniała propozycja dla mieszanych grup 
oczekujących tanecznej w klimacie minionego ustroju. Nasza 
impreza obfitować będzie w konkursy w klimacie 
socjalistycznych absurdów. Muzyka znana z lat 70 i 80 
powiedzie uczestników zabawy wprost na parkiet. Polecamy 
tę opcję grupom, które pamiętają czasy gdy rolka papieru 
toaletowego była na wagę złota i chciałyby wrócić do nich 
choć na chwilę. 
 

Wieczór Rockowy  

Wieczór Rockowy  to doskonała propozycja dla mieszanych 
grup oczekujących dobrej muzyki z mocnym brzmieniem. 
Nasza impreza przerywana konkursami w klimacie 
rockowym wypełniona jest barwami dyskotekowych świateł. 
Prowadzący stylizowani w klimacie z pewnością rozpalą 
zabawę zamieniając ją w niezapomnianą noc, którą potem 
będziemy wspominać z uśmiechem.  



 

 

Wieczór Alicja w krainie czarów  

Absolutnie niecodzienny wieczór, w którym magia przeplata 
się z absurdem, a mały świat urasta do olbrzymich 
rozmiarów. Propozycja ta skierowana jest do szczególnie 
wymagających grup, które oczekują nietuzinkowego klimatu, 
a który pomoże zapełnić parkiet do białego rana. 
Niesamowita aranżacja wnętrza, charyzmatyczny 
prowadzący i pasujące do klimatu konkursy zapewnią 
doskonałą zabawę, wspieraną przez DJ-a. 
 

Wieczór Baśń 1001 Nocy  

Na ten jeden wyjątkowy wieczór Tysiąca i Jednej Nocy 
przeniesiemy Gości w świat orientu. Głęboki relaks zapewni 
odpowiednia aranżacja miejsca – orientalny namiot w 
którym na gości czekają smakowite przekąski i chilloutowa 
oprawa muzyczna. Jest to  miejsce do wypoczynku, ale 
również kuluarowych rozmów na leniwie rozłożonych 
poduchach. Główny element wieczoru to nie tylko świetna 
muzyka i energiczny prowadzący, ale również shisha, która 
czeka na spróbowanie. 
 

Wieczór Szybcy i Wściekli  

To doskonała propozycja dla grup oczekujących dobrej 
zabawy w klimacie rytmów hip-hopu i gangnam style. 
Podczas imprezy uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w  
konkursach w klimacie rajdów WRC. Wieczór na pewno na 
długo zostanie w pamięci uczestników i będą go wspominać 
z uśmiechem na ustach. Jeżeli lubisz szybkie samochody i 
dobrą muzykę ta propozycja jest właśnie dla Ciebie! Ten 
wieczór obfituje również w wiele atrakcji w postaci 
konkursów mechanicznych, makiet i symulatorów. 
 

Wieczór DISCO  

Disco Night to doskonała propozycja dla mieszanych grup 
oczekujących naprawdę tanecznej zabawy. Nasza impreza 
przerywana konkursami w klimacie Disco wypełniona jest 
barwami dyskotekowych świateł i bazując na hitach 
światowej muzyki zapewnia fantastyczną zabawę. 
Roztańczeni prowadzący z pewnością rozpalą klimat zabawy 
zamieniając ją w niezapomnianą noc, która potem będziemy 
wspominać z uśmiechem na ustach. Jeżeli lubisz tańczyć ta 
propozycja jest właśnie dla Ciebie! 
 



 

 

Wieczór sweet 60’s 

Sweet 60’s to doskonała propozycja dla mieszanych grup 
oczekujących naprawdę tanecznej zabawy. Nasza impreza 
przerywana konkursami wypełniona jest barwami 
dyskotekowych świateł i bazując na hitach światowej 
muzyki zapewnia fantastyczną zabawę. Roztańczeni 
prowadzący z pewnością rozpalą klimat zabawy zamieniając 
ją w niezapomnianą noc, która potem będziemy wspominać 
z uśmiechem na ustach. Jeżeli lubisz tańczyć ta propozycja 
jest właśnie dla Ciebie! 
Kącik relaksu specjalnie przygotowany na ten wyjątkowy wieczór będzie do dyspozycji dla każdego, 
kto przywdzieje stylowy strój, a w nim poduchy, kadzidełka i relaksujący dym… 

Wieczór MILITARNY 

Wieczór taneczny o charakterze militarnym to niecodzienna 
propozycja będąca doskonałą kontynuacją wojskowej 
imprezy plenerowej, a także opcją na samodzielny program. 
To tu przy odgłosie wojennego zgiełku nasi żołnierze będą 
mogli wszcząć kilka barowych burd, a także sprawdzić się w 
prostych zadaniach znanych z codziennego życia na 
poligonie. Nie zapominamy jednak, że uczestnicy na naszym 
małym poligonie mają się też doskonale bawić zarówno 
podczas konkursów jak i na parkiecie. 
 

Wieczór PIRACKI – Film: https://www.youtube.com/watch?v=_yHxMZGg8uc 

Wieczór piracki to doskonały pomysł dla wszystkich 
spragnionych przygód, zarówno wilków morskich jak i 
lądowych szczurów. Począwszy od klimatycznej aranżacji, 
poprzez wyciskające siódme poty z załogi konkursy i 
rozbrzmiewające z głośników szanty nasi kapitanowie 
przeniosą młodych żeglarzy w awanturniczy świat 
morskich przygód. Niejeden z żeglarzy zaginie wśród 
beczek z rumem, inni jednak doskonale się odnajdą – 
zarówno w swawolnym tańcu, w zadaniach 
sprawdzających przygotowanie do życia na pokładzie jak i hulaszczym marynarskim życiu. Wraz z 
Kapitanem, który wprowadzi uczestników w tajniki morskiego życia możemy być pewni, że 
przeżyjemy niezapomniany wieczór - i nikt nie będzie chciał zbyt wcześnie powrócić do rodzinnego 
portu.. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_yHxMZGg8uc

