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Góra Kalwaria Express !
Zaawansowana gra terenowa nawiązująca do programu telewizyjnego „Azja Express”. Jest to scenariusz 
nietypowy i wykraczający poza ramy standardowych imprez integracyjnych. To ciekawa alternatywa na 
integrację podczas wyjazdu firmowego oraz świetna okazja do poznania urokliwych miejsc w okolicy i budowy 
dobrych relacji w grupie. 

Uczestnicy zabawy zostaną podzieleni na zespoły. Ich zadaniem będzie dotarcie do stanowisk zadaniowych i 
kontrolnych oznaczonych na mapie, które będą rozmieszczone w taki sposób aby grupy odwiedziły miejsca 
historyczne, kultowe i wyjątkowe. Stacje zadaniowe będą oceniane przez sędziów.

Przykładowe zadania (propozycja): 
- współpraca – np. wahadło,  
- komunikacja – np. alfabet morse'a
- precyzja – np. szpon 
- kreatywność – np. cesarska łamigłówka 
Ponadto na trasie będą czekały zadania oznaczone gwiazdką. Grupa potwierdza ich zaliczenie wysyłając zdjęcie 
MMSem do centrali logistycznej lub odpowiadając na pytanie związane z daną lokalizacją. Przykładowe zadania 
(propozycja): 
- zdjęcie grupy z min. 3 przechodniami, 
- podać ilość okien od wschodniej strony budynku, 
- zdjęcie w charakterystycznym punkcie miasta 
Grupy poruszają się w terenie bez przewodników. Rodzaj transportu uzależniony będzie od zaradności i 
komunikatywności zespołu. 

Zadania zostaną dopasowane po wizji lokalnej.
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Konferansjer
Każdy kto był na imprezie wie doskonale o tym, że właściwa osoba prowadząca to klucz udanego eventu. Na 
stałe zatrudniamy konferansjerów, którzy zawodowo prowadzą firmowe imprezy. Obyci są z różnymi branżami i 
doskonale potrafią wyczuć oczekiwania bawiącej się razem z nimi grupy. Twój event będzie prowadzony przez 
jednego z naszych specjalistów od imprez. 
Finał

W finale grupy meldują się w umówionym miejscu. Po zliczeniu punktów wyłonimy najlepszy zespół, który 
otrzyma nagrody w postaci pamiątkowych medali oraz butelki szampana !
Zapewniamy

- ciekawy scenariusz, 
- konferansjera, 
- przygotowanie tras, 
- logistykę imprezy, 
- mapy, 
- zadania zespołowe, 
- centralę telefoniczną, 
- świetną zabawę!


