
        
GRUPA SILVERETTA

Zaplecze imprez EX-trem - propozycja

• ZORBING - czyli staczanie się po zboczu w dmuchanej, dwuosobowej kuli sferycznej. 
Jest  to  atrakcja  wyraźnie  podnosząca  poziom  adrenaliny  w  organizmie.  Specjalnie 
zaprojektowany system hamowania pozwala na bezpieczna zabawę przy jednoczesnym 
szybkim toczeniu się kuli.

• PAINTBALL  -  doskonała  gra  zespołowa  polegająca na wyeliminowaniu  przeciwnika  i 
zdobyciu  flagi,  bunkru,  odbicu  zakładników,  zdobyciu  budynku,  eliminacji  terrorystów, 
odnalezienie tajnego tunelu do piwnic itp. Uczestnicy mają specjalne stroje moro, kaski 
chroniące  twarz  oraz  markery  z  amunicją  w postaci  kolorowych  kulek.  Całą  zabawę 
rozgrywamy w lesie lub na terenie byłego kompleksu wypoczynkowego blisko Szczyrku. 
Podczas  zabawy  stosujemy  środki  pozoracji  pola  walki  w  postaci  materiałów 
pirotechnicznych.

• STRZELNICA
• Łuki – 2 szt. profesjonalnych łuków, słomiane tarcze, 
• Wiatrówki - 2 szt. wiatrówek, kulochwyt w postaci ruchomych metalowych kaczek.

• PLATFORMA  GRAWITACYJNA -  wojskowy  trenażer  w  skład  którego  wchodzą  dwa 
urządzenia: żyroskop i wirówka. Urządzenia działa na zasadzie huśtawki w której ruch 
odbywa się we wszystkich płaszczyznach.
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• QUADY - czterokołowce, jazda po wyznaczonym torze lub wyjazdy w teren.

• BUNGEE JUMPING - skoki na gumowej linie z dźwigu z wysokości ok. 50m

• SAMOCHODY TERENOWE OFF-ROAD – wyprawy w tereny Beskidu Małego, Śląskiego 
i  Żywieckiego.  Trasa  łączy  w  sobie  elementy  widokowe  z  trudnymi  technicznymi 
przejazdami.  Możliwe  jest  również  przejazd  odcinka  specjalnego  –  Trial  (przejazd 
pomiędzy bramkami). 

• MAX  RACING  -  jazda  6-cio  kołowym  pojazdem  amerykańskich  służb  granicznych, 
sterowanym tak jak czołg – za pomocą wolantów. Proponujemy przejazd po technicznym 
torze trialowym z wyznaczonymi bramkami przejazdu. Atutami tego pojazdu umiejętność 
skrętu  w  miejscu  oraz  bardzo  wysokie  kąty  pokonywania  najazdów,  zjazdów, 
trawersowania.

• LOTY SZYBOWCEM - piętnastominutowe loty szybowcem z instruktorem
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• PARALOTNIE  -  loty  tandemowe  na  paralotni  z  instruktorem  lub  kur  zapoznawczy. 
Szkolenie  polega  na zapoznaniu  się  ze  sprzętem,  próbie  postawienia  czaszy,  nauce 
startu i lądowania, krótkich lotach kilku metrowych.

• SAMOLOT  AN  –  SALONKA  -  kultowy  dwupłatowiec,  latająca  legenda  lotnictwa 
wojskowego. Samolot typu salonka mieszcząca 7 osób + załoga.

• INNE ZAJĘCIA LINOWE
• bungee run 
• wieża ze skrzynek
• pajęczyna 

• ZAJĘCIA TYPU TEAM BUILDING - mają na celu budowanie prawidłowych relacji w 
grupie. Pokazują indywidualne predyspozycje osób do kreatywnego myślenia, pomocy 
innym, zarządzania zespołem. Oferujemy następujące stanowiska do wyboru: upadek 
zaufania, wąż leśny, pajęczyna, niemy rząd, strefa skażona, maskowanie, przeprawa 
grupowa, kostka logiczna, hydraulik, grupowy węzeł, narty wieloosobowe, gąsienica, 
przenoszenie ładunku niebezpiecznego itp.

• PIERWSZA  POMOC -  stanowisko  edukacyjne  prowadzone  przez  wykwalifikowanych 
ratowników medycznych. Dla niektórych jest ono jedynie przypomnieniem ale niestety dla 



większości  nauką udzielania  pierwszej  pomocy.  Ratownicy  omawiają  różne przypadki 
urazów oraz prezentują prawidłowe sposoby udzielania pomocy. Uczestnicy mają okazję 
poćwiczyć masarz serca, sztuczne oddychanie na fantomie podłączonym do komputera.


