INTEGRACJA
Sposób na zgrany i efektywny zespół to integracja ‒ często kojarzona tylko z zabawą i relaksem.
Przedstawiamy przykładową ofertę organizacji imprezy integracyjnej, prowadzonej w formie drużynowego
pikniku sportowo-rekreacyjnego. Znajdziecie tu Państwo dobrą zabawę, konkurencje integracyjne
i zdrową rywalizację zespołów.
CZAS TRWANIA – 2 dni (np. piątek‒sobota)
GODZINY
Przyjazd ‒ piątek, godzina 18:00
Wyjazd ‒ sobota, godzina 16:00
LICZBA OSÓB – 150-300

MIEJSCE
http://www.akademiakusznierewicza.pl/pl/nasze-bazy/
Oferujemy również możliwość organizacji pikniku w innych lokalizacjach, wybranych przez klienta.
PROPONOWANY HARMONOGRAM
Piątek
18:00‒21:00
od 20:00

Sobota
08:00‒10:00
10:30‒11:00

11:00–11:30
11:30–15:00

przyjazd gości, powitanie i zakwaterowanie
wieczorna impreza przy grillu i ognisku połączona z kolacją; open bar
muzyka na żywo – koncert szantowy
(uczestnicy otrzymują teksty piosenek, konkurs karaoke)
śniadanie w formie bufetu
spotkanie organizacyjne:
przedstawienie programu
omówienie konkurencji i punktacji
podział na grupy (według listy lub dowolnie)
czas na opracowanie logistyki i wybór konkurencji dla drużyn
drużynowy piknik integracyjny o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
na który składać się będą takie konkurencje*, jak:
 turniej siatkówki lub piłki nożnej plażowej
 turniej w korfball lub quidditch
 rejsy żaglówkami/wyścigi windsurfingowe lub inne sporty wodne
 wycieczki i wyścigi kajakowe lub rowerowe
 turniej łuczniczy
 gra terenowa z elementami nawigacji, łamigłówek i współzawodnictwa
 konkurencje sprawnościowe w formie stacji z animatorami (skoki, rzuty, biegi
i zadania siłowe)
podczas pikniku dla uczestników i widzów będzie dostępna wydzielona strefa chill-out
z leżakami, drinkami bezalkoholowymi i relaksującą muzyką.
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UWAGA! Zawodnicy będą podzieleni na zespoły, a następnie sami podejmą decyzję, które osoby będą
reprezentowały dany zespół w poszczególnych konkurencjach. Zaangażowanie wszystkich będzie
kluczowe, by zdobyć jak najwięcej punktów i zmieścić się w wyznaczonym czasie.
15:00
16:30

lunch w formie bufetu
uroczyste rozdanie nagród, podsumowanie imprezy, wręczenie pamiątkowych zdjęć

*Konkurencje z pikniku sportowego wybiera klient w zależności od czasu trwania pikniku i liczby uczestników.

PROGRAM W TEJ WERSJI SCENARIUSZA ZAWIERA:
 zakwaterowanie uczestników w Klubie Mila w Kamieniu lub Zegrzynku
(pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe)
 wyżywienie zgodnie z programem, według ustalonego wcześniej menu
 muzyka oraz teksty do konkursu karaoke przy ognisku
 organizacja aktywności pikniku sportowo-rekreacyjnego, prowadzonych przez instruktorów i
animatorów
 wykorzystanie sprzętu wodnego, boisk i sprzętu sportowego
niezbędnego do organizacji wydarzenia
 nagrody dla uczestników pikniku
 ubezpieczenie uczestników
 komentator (konferansjer) prowadzący relację ze zmagań drużyn
DODATKOWO PROPONUJEMY:
 upominki z kolekcji Akademii Kusznierewicza: kurtki, czapki, koszulki, akcesoria –
możliwy branding odzieży logotypem firmy klienta
 relację fotograficzną oraz wideo z wydarzenia
 organizację drugiego noclegu po zmaganiach
 wybór terminu gwarantujący ośrodek na wyłączność dla Państwa grupy!

Zapraszam!

Mateusz Kusznierewicz

KONTAKT

Aneta Żebrowska
+48 605 533 363
eventy@akademiakusznierewicza.pl
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