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Ice Karting wyłącznie w firmie SNIPER
film: https://www.youtube.com/watch?v=xwLKf_t9CKw

Przed uczestnikami absolutna nowość i unikat na
imprezach integracyjnych – mobilny tor gokartowy. Całość
zabawy przebiega w formie zawodów podczas, których
wyłaniamy najlepszego kierowcę. Niewielka masa każdego
z pięciu pojazdów pozwala osiągać zawrotne prędkości, a
tylny napęd wprowadzać je w kontrolowany poślizg.
Przyczepność na lodzie uzyskujemy poprzez okolcowanie
każdego z czterech kół, zatem nie może być mowy o braku
kontroli. Nie oznacza to jednak, że na torze nie zdarzają się
przygody. Okazuje się bowiem, ze metoda ‘gaz do dechy’
rzadko przynosi skutek inny niż wylądowanie w śnieżnej
zaspie. Nisko zawieszony środek ciężkości sprawia, że
gokarty są absolutnie niewywrotne, a co za tym idzie
całkowicie bezpieczne. Tor na potrzeby zawodów
wyznaczamy specjalnym systemem band. Długość toru
jest tu ograniczona jedynie wielkość zbiornika wodnego. Tor tyczony jest przy pomocy quada z
pługiem śnieżnym a najbardziej krytyczne zakręty są dodatkowo obudowane systemem band .

Polowanie na yeti –

wyłącznie w firmie SNIPER

Zadaniem uczestników jest wytropienie znajdującego się
gdzieś na dużym terenie Yeti. Człowiek śniegu znajduje się
w ciągłym ruchu, zatem należy nie tylko go ścigać, ale
również przewidzieć jego przyszłe ruchy i w tym
prawdopodobnym miejscu urządzić zasadzkę. Po drodze
zaś uczestników - nie tylko zmęczenie i pot, ale również
rozmaite przeszkody terenowe takie jak głębokie jary i
wykroty, strumienie a nawet jeziora. Czy warto? Na
pewno! Złapany bowiem Yeti wiele odda za wolność. A
nasi uczestnicy, nie tylko kochają przyrodę i uwolnią
Zwierzę, ale również odpowiednio wycenią swój gest.
Opłaca się również dlatego, że finałową sceną każdego
polowania jest wspólne grzanie aromatycznego wina w
kociołkach nad ogniskiem, które uczestnicy własnoręcznie
przygotują i przyprawią według własnych upodobań. Tym
razem nagroda jest wspólna dla wszystkich uczestników
zabawy.

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.

Sięgnij Gwiazd –

wyłącznie w firmie SNIPER

Film: https://www.youtube.com/watch?v=S4ANO2GMkIE
Uczestnicy podzieleni na grupy budują w zależności od
ustaleń jeden duży lub kilka mniejszych modeli rakiet
napędzanych specjalistycznymi silnikami na paliwo stałe.
Etap na którym rakiety są budowane może być
przeprowadzony na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń.
Sam natomiast start modelu odbywa się na przestrzeni
wolnej od drzew i zalesień. Wystrzeliwana rakieta
wyposażona jest w kamerę która nagrywa przebieg lotu, a
uczestnicy mogą po paru godzinach obejrzeć efekt swojej
pracy w formie filmu.

Escape Room
Film: https://www.youtube.com/watch?v=k4wGZN266Z0
Świat oszalał na punkcie Escape Roomu. Impreza ta, to
przeniesienie pomysłów rodem z filmów ‘Piła’ czy ‘Cube’
wprost na imprezy integracyjne. Zadaniem uczestników
jest wyjście z zamkniętego pokoju hotelowego poprzez
rozwiązywanie rozmaitych zagadek. Odnajdowanie
ukrytych wskazówek, otwieranie kłódek, wpisywanie
kodów i uzyskiwanie kluczy, na pierwszy rzut oka
niemożliwych do zdobycia. Fabuła dostosowana jest do
przeprowadzenia w pomieszczeniach hotelowych. Na
uwolnienie się jest dokładnie 1 godzina.

Gra Miejska
Film: https://www.youtube.com/watch?v=kkU5VtbKJX4
Gra miejska, jak sama nazwa wskazuje, odbywać się
będzie w przestrzeni miejskiej. Łączy ona w sobie cechy
happeningu ulicznego, gier RPG (Role Playing Games),
biegów na orientację oraz zabaw logicznych i
sprawnościowych. Uczestnicy podzieleni zostaną na
równe zespoły, po czym rzuceni zostaną w wir przygody,
o jakiej nawet nie śnili… Przedzierając się przez mroczne
wnętrza gmachów, nieznane, podejrzane uliczki, przez
bramy i piwnice, przez własne zmęczenie, pot i
niejednokrotnie zwątpienie, drużyny zdobywać będą kolejne wskazówki przybliżające ich do
ostatecznego celu rozgrywki.

Camel Trophy
Historia Rajdu Camel Trophy zaczęła się w roku 1980, kiedy
to załogi trzech Jeepów wyruszyły do Amazonii. Po tej
pierwszej wyprawie, organizatorzy zwrócili się do firmy Land
Rover i przez następne dwadzieścia lat używano różnego
rodzaju pojazdów tej marki. Range Rover, Series III,
Defender, Discovery i Freelander - wszystkie te pojazdy
zaczęły być także produkowane w charakterystycznym
kolorze LRC 361 Sandglow. Rajd to nic innego jak Olimpiada
4x4. Wszystko polega na przygodzie i odkryciach. W
przeciwieństwie do zwykłych rajdów, a nawet rajdu Paryż-Dakar, Camel Trophy nigdy nie był
wyścigiem, a raczej sprawdzianem wytrzymałości.

Quady
Proponujemy jedną
z najbardziej ekstremalnych i
ciekawych opcji na wykorzystanie quadów - wyprawę. Na
jej początku uczestnicy nauczą się podstaw takich jak
zmiana biegów i teoria dotycząca zachowania w terenie,
jazdy szutrowymi drogami i polami po przeprawy przez
strumienie i podmokłe tereny. Jeśli pozwoli na to teren
grupa pokona strome zjazdy i podjazdy, trawersowanie,
wydobywanie quadów z błotnych/śnieżnych pułapek.
Podczas całej imprezy premiowana jest dokładność,
precyzja jazdy i przewidywanie następstw swoich
zachowań, a nie prędkość. Propozycja ta jest atrakcyjna ze
względu na fakt, że każdy z uczestników podczas wyprawy
dosiada swojego quada, który pozostaje do jego
dyspozycji aż do końca zabawy. Pozwala to na zapoznanie
się z tym nietypowym pojazdem i naukę jego obsługi w
prawdziwie ekstremalnych warunkach. W trakcie imprezy
uczestnikami opiekują się doświadczeni instruktorzy, który
w ekstremalnych przypadkach udzieli uczestnikom odpowiednich porad i pomocy.
W trakcie naszych imprez udostępniamy przeprawowe quady renomowanej firmy Yamaha
(jednoosobowe modele Bruin i Grizzly). Napęd na koła jest w nich przenoszony przy użyciu wału
Kardana, co zapewnia ich bezawaryjność i sprawność nawet w ciężkich warunkach. Silniki o
pojemności 250-770 ccm dostarczają dostatecznie dużo mocy, aby wygrać z każdym terenem. W
zależności trudności przeprawy uczestnicy mogą mieć do dyspozycji niezbędne wyposażenie – liny i
taśmy asekuracyjne, trapy, a także klasyczne

Poduszkowiec
Poduszkowiec
to
niecodzienny
pojazd,
który
przemieszczając się ponad powierzchnią ziemi gwarantuje
niezapomniane emocje. Oddajemy go po krótkim
instruktarzu w ręce uczestników imprezy, którzy sami
okiełznają go podczas prób precyzyjnego przyziemiania w
wyznaczonych strefach. Pomiędzy nimi pojazd może
przemieszczać się nawet z prędkością 60km/h. Duża
bezwładność poduszkowca nie ułatwia sterowania nim,
ale za to zapewnia wspaniałe wrażenia. Zapewniamy
sprzęt wyposażony w uznany silnik marki ROTAX.

Shredder
Shredder to dwugąsiennicowy pojazd terenowy. Mocna i
wytrzymała konstrukcja oraz specjalnie opracowany
system sterowania pozwala na jazdę w najbardziej
wymagającym terenie od śniegu przez błoto czy też skały i
piaski. Shredder to doskonała atrakcja na wszelkiego
rodzaju imprezy firmowe. Specjalnie zaprojektowana
konstrukcja pozwala w bardzo krótkim czasie nauczyć się
podstawowych manewrów, dzięki czemu każda osoba na
firmowym evencie będzie mogła cieszyć się z przyjemnej
jazdy Shredderem.

Amfibia 8x8
Amfibie nie ograniczają swojego pola działania tylko do
ziemi, ale również potrafią przemieszczać się po bagnach,
rzekach i jeziorach. Te kompletnie nietypowe pojazdy
zaskoczą wszystkich mechanizmem sterowania. Z użyciem
spalinowego silnika napędzanych jest aż osiem kół dzięki
czemu niewiele przeszkód terenowych może zatrzymać
ten pojazd. Zadaniem uczestników tej konkurencji jest
samodzielne
prowadzenie
amfibii
i
pokonanie
wyznaczonego toru sprawnościowego.

Buggy
Buggy, zwane także rurowcami to połączenie szybkości,
bezpieczeństwa i dzielności w terenie. Wyposażone w
stalową klatkę i wielopunktowe pasy zapewniają całkowite
bezpieczeństwo ich kierowcom. Rurowce to moc wrażeń,
zwłaszcza dlatego, że używać ich można, w
przeciwieństwie do quadów, w próbach szybkościowych.
Kilkumetrowe uślizgi tylnonapędowych pojazdów nie
stanowią trudności nawet dla niedoświadczonych
kierowców. Pojazdy tego typu pozwalają na jazdę z
prędkością ok. 50 km/h co przy ich niskim zawieszeniu zapewnia niezapomniane emocje.

Psie zaprzęgi
To wyprawa dla tych, którzy nie mają jeszcze dosyć
przygód. Psie zaprzęgi dostarczają jedynych w swoim
rodzaju niezapomnianych przeżyć i wrażeń! Organizujemy
wyprawy psimi zaprzęgami w wybranym przez Państwa
miejscu. Uczestnicy aktywnie i w oryginalny sposób
spędzają czas w kilku przygotowanych scenariuszach, a
niezapomniane przygody pozostają długo w ich pamięci.
Konkurencja nie wymaga śniegu. W przypadku ciepłych
dni płozy można zastąpić kołami. Każdy z uczestników
zostanie nagrodzony dyplomem za uczestnictwo w programie.

Zimowa płaskorzeźba
Uczestnicy tej konkurencji mają za zadanie z użyciem
rylców, łopatek i farb w sprayu utworzyć płaskorzeźbę na
zadany temat ze… śniegu. Śnieg, który wcześniej zostanie
zepchnięty w jedno miejsce posłuży uczestnikom zabawy
za płótno, a cały zespół współpracując stworzy z
pewnością wspaniałe dzieła. Nietypowa, autorska
konkurencja
firmy
Sniper,
będącą
doskonałym
katalizatorem do integracji, ponieważ cały zespół
wspólnymi siłami tworzy swe dzieło, pod komendą
jednego z członków grupy – tworzą się naturalni liderzy, zaangażowane są szare myszki, a wszystko
to w okowach śniegu, ubranego w artystyczne formy i kształty.

Zimowy zaprzęg
Na specjalnie wytyczonym torze uczestnicy mają za
zadanie w jak najkrótszym czasie przetransportować kilka
osób z własnej drużyny używając do tego wielkiej misy zaimprowizowanych sań. Reszta drużyny, sprowadzona
do funkcji psów pociągowych, pod presją uciekającego
czasu zrobi wszystko, by w jak najkrótszym czasie dotrzeć
do mety.Wesoła zabawa o charakterze wyścigów
wymagająca od uczestników nie tylko szybkości, ale i
dokładności. „Psy pociągowe” muszą dobrze dobierać
prędkość, poganiacze zaś umiejętnie balansować ciałem. Do dyspozycji „poganiaczy” oddajemy
bicze motywujące do cięższej pracy ciągnących zaprzęg zawodników.

Monstermachine

wyłącznie w firmie SNIPER

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=lGeI77OnE3I
&feature=youtu.be
Zadaniem grupy jest wykonanie 10 zintegrowanych ze
sobą urządzeń (komputer, agregat, telefon, faks, modem
itp.) które w finale uruchomią urządzenie wielofunkcyjne
Monster Machine (ogromną drukarkę). Grupa podzielona
na około 10 osobowe zespoły wykonuje w dowolnej
kolejności w sposób swobodny zadania zdobywając tym
samym elementy do wykonania konstrukcji. Stałym
elementem każdej konstrukcji jest rower z dynamem oraz
przewodami. Po zakończeniu budowy niezbędnych
urządzeń następuje połączenie wszystkich 10 budowli z
Monster Machine. Członkowie zespołów muszą
wspólnymi siłami wygenerować napięcie pozwalające na
uruchomienie wielkiej drukarki.

Megakonstruktorzy
Niniejszy program to świetna propozycja między innymi
ze względu na fakt, że fabuła jest ściśle powiązana z
zabawą. Przed uczestnikami jest postawiony jasny cel –
wykonywać zadania w pierwszej części eventu jak
najlepiej, dzięki czemu mogą otrzymywać większe ilości
turbo-dolarów. Banknoty w drugiej części imprezy można
wymieniać w sklepie rajdowym na przeróżne gadżety,
które uczestnikom posłużą do tuningowania prawdziwych
samochodów, którymi są Fiaty 126P. Całość zabawy
przebiega w formie rywalizacji, a docelowo kończy się
galą zbudowanych aut. Polecamy ten program grupom
oczekującym
nietypowej
zabawy
okraszonej
widowiskowym zakończeniem.

Paintball
Paintball to klasyczna konkurencja o charakterze
integracyjnym, gdzie dwie drużyny strzelają do siebie z
użyciem specjalnych karabinków i kulek z kolorową farbą.
Uczestnicy wyposażeni też w odzież ochronną i specjalne
maski chroniące ich twarze mają za zadanie realizację
różnorodnych scenariuszy. Poczynając od tych najprostszych
polegających na wzajemnej eliminacji po skomplikowane ze
zdobywaniem flag włącznie. Tego typu rozgrywki zawsze są
szalenie emocjonujące nawet dla osób które już wcześniej
próbowały paintballa. Każdy z uczestników otrzyma 200 kulek na czas trwania zabawy.

Killing house

wyłącznie w firmie SNIPER

Killing house to wg wikipedii specjalnie przygotowany
budynek w którym wyodrębnione są pomieszczenia w
których znajdują się manekiny terrorystów oraz zakładników
(kobiet, dzieci itp.). W jego wnętrzu ćwiczą najlepsze
jednostki specjalne na świecie- amerykańska Delta Force,
niemieckie GSG9, brytyjska SAS a także polski GROM.
Zadaniem ćwiczących, jest w ściśle określonym czasie wejść
do każdego z pomieszczeń oraz bezbłędnie strzelić do
terrorysty. Trafienie „bezbronnego” manekina skutkuje
niezaliczeniem ćwiczenia. W przypadku naszej atrakcji, proponujemy rozstawienie mobilnego killing
house o wymiarach 20x10 metrów. System przesuwnych ścian pozwala dowolnie zmieniać setup
atrakcji, jesteśmy również w stanie mierzyć czas od momentu wejścia uczestnika do momentu
zakończenia zadania. Jest to nowatorskie podejście do atrakcji przy użyciu markerów
paintballowych. Nie tylko nie ma ryzyka siniaków towarzyszącego zawsze paintballowi, ale również
jest to konkurencja której nie znajdziecie nigdzie indziej.

Speedball
Speedball to sportowa wersja popularnej gry w paintball.
Proponowana tu zabawa ma formę zawodów, gdzie
miejsce rozgrywek zostanie otoczone siatka zatrzymującą
kulki paintballowe. Wewnątrz pola w sposób symetryczny
zostanie ustawiony system dmuchanych przeszkód, za
którymi będą mogli chować sie uczestnicy rozgrywek.
Wygrywa drużyna, która wyeliminuje przeciwna grupę.
Każdy mecz trwa maksymalnie pięć minut, a zatem
zabawa jest niezwykle dynamiczna. Przez całość rozgrywek prowadzone są statystyki zwycięzców i
przegranych. Zapewniamy 200 kulek paintballowych dla każdego uczestnika zabawy.

Pole speedballowe
Do zorganizowania tej konkurencji potrzebne jest
specjalnie rozstawione i przygotowane pole. Pole
speedball-owe ma standardowe wymiary 20m x 30m i jest
szczelnie osłonięte specjalną, zgrzewaną siatką paintballową o wysokości 5m która zapobiega wydostawaniu się
kulek na zewnątrz a jednocześnie pozwala obserwować na
bieżąco rozgrywki. Punkt serwisowy, w którym uczestnicy
pobierają sprzęt, kulki oraz oczekują na swoją kolej
umiejscowiony jest zawsze przy polu. Podczas gry
uczestnicy mają do dyspozycji dmuchane przeszkody o
różnym kształcie, co uatrakcyjnia rozgrywkę.Przeszkody
ustawione są w taki sposób aby można było schować się
za nimi w pozycji stojącej, klęczącei lub lezącej. Gęste ich
rozstawienie zwiększa dynamikę gry a symetryczne
ustawienie powoduje sprawiedliwą powtarzalność gry.
Dodatkowo istnieje możliwość oświetlenia pola, a co za
tym idzie rozgrywania zawodów po zmroku.

Speed archery – NOWOŚĆ! Wyłącznie w firmie SNIPER
Paintball? To już było! Speedball? Świetnie, ale jeśli chcesz
czegoś zupełnie nowego proponujemy speed archery.
Połączenie bardzo dynamicznej rozgrywki, masy uśmiechu
oraz elementów gry zespołowej. Speed archery, to
rozgrywane na specjalnym polu, zawody łucznictwa, w
trakcie których uczestnicy strzelają do siebie specjalnie
przygotowanymi strzałami zakończonymi miękką pianką.
Dodatkowo każdy z zawodników jest wyposażony w
klasyczną maskę do paintballa w celu zmaksymalizowania
bezpieczeństwa. Początkowo każdy z zawodników ma 3
strzały, natomiast cała zabawa pojawia się w momencie,
kiedy na murawie pojawiają się pociski które można
zbierać. Bieganie, zbieranie, uniki i strzelanie. To w
największym skrócie sedno tej konkurencji. Rozgrywamy
zawody od 3 do 6 osobowych drużyn w systemie
pucharowym, albo grupowym nawet dla bardzo dużych
grup. Jedno jest pewne - adrenalina i uśmiech
gwarantowany!

