
Oferta JM014/2016

OFF-ROAD
dla Pani Kamili Góreckiej-Kirwiel
przygotowała Jola Mokwińska

Nasi klienci o nas:

"Sniper stanął na wysokości zadania!"

Katarzyna, BP



Podstawowe założenia

Niniejsza oferta została przygotowana, by zaangażować grupę 40 osób przez 4 godziny w czerwcu
2016. W ramach realizacji programu zakładamy podział uczestników na 4 podgrupy. Zawartych w
ofercie 5 atrakcji jest dopasowanych zarówno do ilości biorących w imprezie osób jak i czasu
realizacji programu. 

Oprawa fabularna:

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.

Realizacja imprezy:

Wygraj z najbardziej zdradzieckimi warunkami
terenowymi jakie można sobie wyobrazić. Kluczowym
okaże się praca grupowa. Element rywalizacji pojawi się w
serii zadań specjalnych, takich jak wciąganie samochodu ,
manewrowanie na wyznaczonym placu w alkogoglach,
zmiana koła, budowa przeprawy wytyczanie trasy… Ekipy
podczas zadań specjalnych rywalizują ze sobą. A na
zwycięzców czeka pamiątkowy puchar. Samo prowadzenie
samochodu jednak nie wystarczy. Premiujemy tez
sprawną nawigację oraz perfekcyjne wykonanie zadań.
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Atrakcje
Gps-y: Zapewniamy 1 sztukę

Podczas rajdu offroad oprócz pilota, który poprowadzi
uczestnika do celu, może przydać się komputer podróży.
Dzięki niemu, zarówno kierowca jak i pilot dostają
podstawowe, a jednak bardzo istotne przy tego typu
wyprawach informację na temat np. kolejnego punktu
orientacyjnego na danym odcinku trasy oraz odległości
jaka dzieli uczestników do zakończenia rajdu. Komputer
podróży jest szczególnie pomocny jeśli offroad
przeprowadzany jest na zasadzie rywalizacji o pierwsze
miejsce.

Roadbook: Zapewniamy 1 komplet

Wyprawa offroad zapewni pełną przygód jazdę po
nieoznaczonych drogach i niestandardowej trasie.
wszystkie te atrakcje. Lecz podczas jazdy po bezdrożach
niezbędna jest pomoc. Roadbook ułatwi odnalezienie
uczestnikom rajdu punkty orientacyjne oraz pomoże
dojechać do celu wyprawy. Roadbook to przygotowana
książka z dokładnie rozpisanymi najważniejszymi punktami
na mapie wraz z danymi jak poruszać się po trasie. Im
bardziej precyzyjnie będzie zerowany komputer podróży,
tym łatwiej będzie odnaleźć punkty zwrotne, a tym samym szybciej i sprawniej zakończymy
wyprawę.

Punkty kontrolne CP: Zapewniamy 1 komplet

W terenie ukryte są punkty z tajemniczymi
kodami.Zadaniem uczestników jest odnaleźć punkty
kontrolne zwane potocznie CP lub CHECKPOINT. Po
znalezieniu punktów, uczestnicy kopiują kod zawarty w
każdym z checkpointów. Kody te będą potrzebne na
późniejszym etapie, zatem bez ich zdobycia nie jest
możliwe ukończenie gry. Konkurencja ta pozwala
doskonale kontrolować długość trwania imprezy - w
zależności od ilości umieszczonych CP możemy wydłużyć
znacznie jej czas.
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Atrakcje
Offroad: Zapewniamy 1 sztukę

Przed uczestnikami jazda przygotowanymi do jazdy w
ciężkim terenie samochodami terenowymi - wyposażone
w agresywny bieżnik czy elementy przeprawowe. Pojazdy
te w zależności od możliwości terenowych zaznają błota,
w którym ugrzęzną i z którego będą wydobywane przez
uczestników. Nasze pojazdy to legendarne Land Rovery
Discovery, a wiec sprawdzone marki przeprawowych
pojazdów które w przeszłości uczestniczyły między innymi
w Camel Trophy. W zależności w zależności od oczekiwań
grupy przeprowadzamy offroad z prawdziwego zdarzenia -
od rekreacyjnej jazdy po szutrach po ekstremalne
przeprawy przez błoto gdzie nie będzie możliwości na
sprawny przejazd bez wyjścia z samochodów i
wyrywania ich podmokłego terenu. Wygraj z najbardziej
zdradzieckimi warunkami terenowymi jakie można sobie
wyobrazić. Kluczowym okaże się praca grupowa. Element
rywalizacji pojawi się w serii zadań specjalnych, takich jak
wciąganie samochodu na czas, manewrowanie na
wyznaczonym placu itp.

Nagroda: Zapewniamy 1 sztukę

Zwycięzca może być tylko jeden, dlatego warto walczyć od
pierwszych sekund rozgrywek o miano najlepszej drużyny.
Opłaca się również z innego powodu - dla zwycięzców
proponujemy dużą butlę wina musującego jako nagrodę
za trud i zaangażowanie włożone w wykonywane zadania.
Jest to o tyle uniwersalna nagroda, że pasuje niemalże do
wszystkich typów imprez integracyjnych. Zachęcamy do
wstrząśnięcia przed użyciem, tak aby uwolnić moc
uwięzionych w butelce bąbelków.
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