
 Gry miejskie i terenowe
czyli nowoczesne zwiedzanie i integracja 22/23

Zapraszamy  do  udziału w  grze  miejskiej  oraz  krajoznawczej,
integracyjnej  grze  terenowej,  w  dowolnym  zakątku  województwa  pomorskiego
oraz wielu miastach w całej Polsce. Oparte o zasady gier miejskich, poszukiwania
skarbów,  podchodów  i  zawodów  na  orientację  gry  to  doskonały  sposób
na zwiedzanie i integrację. Uczestnicy w kilkuosobowych zespołach integrują się,
bawią  oraz  odkrywają  najciekawsze  historie  swoich  miast  oraz  najbardziej
malownicze, atrakcyjne krajoznawczo i historycznie okolice.

Każdy z uczestników korzystając z fabuły gry oraz mapy terenu, rozwiązuje
krajoznawcze,  przyrodnicze  i  historyczne  zagadki oraz  testy  z  wybranych
zagadnień.  Poszukiwania  przeplatane  są  grami  integracyjnymi.  Gra  terenowa,
w zależności  od Państwa oczekiwań,  trwa  od 2h do 4h  oraz od 8h do 12h w
przypadku gier odbywających się w kilku miejscach jednego dnia (np. Główne
Miasto w Gdańsku + Sopot + Molo Południowe w Gdyni).

Co, gdzie, kiedy?
Każdą z proponowanych przez nas gier i atrakcji dostosowujemy do wieku uczestników. Gry
dla młodszych klas przeprowadzamy z reguły na terenie zamkniętym np. w Parku Oliwskim lub w budynku i na
terenie szkoły czy ośrodka wypoczynkowego. Młodsze dzieci uczestniczą w grze w asyście naszych opiekunów.
Uczniowie  od  IV  klasy  szkoły  podstawowej  mogą  już  samodzielnie  uczestniczyć  w  grach  na  terenach
zamkniętych, natomiast od V/VI klasy na zabezpieczonych przez nas terenach otwartych.

Przedszkola i klasy I – III szkoły podstawowej: Dla najmłodszych polecamy cieszące się dużą
popularnością spacery z przyrodnikiem po Parku Oliwskim, podczas których dzieci nie tylko poznają podstawy
orientacji  w terenie,  lecz mogą obserwować otaczającą ich przyrodę,  i  dotknąć jej  z  bliska,  karmiąc sikorki,
kowaliki, wiewiórki i wielu innych mieszkańców parku, których poznają na spacerze. Na terenie przedszkoli i
szkół organizujemy fabularne programy oparte na znanych bajkach i motywach kulturowych oraz, w okresach
świątecznych, warsztaty twórcze 'Wielkanocne jaja', 'Fabryka Elfów' i wizyty Mikołaja.

Szkoły podstawowe klasy IV - VI: W tej grupie wiekowej najlepiej sprawdzają się gry na terenach
parkowych,  po  których  uczestnicy  mogą  poruszać  się  samodzielnie  w  kilkuosobowych  grupach,  poznając
podstawy orientacji w terenie i rozwiązując dostosowane do wieku zadania, będąc przy tym na bezpiecznym,
zamkniętym terenie. Największą popularnością cieszą się gry w Parku Oliwskim oraz na terenie Głównego Miasta
w Gdańsku.

Szkoły  podstawowe  klasy  VII  -  VIII  i  szkoły  średnie: Wśród  młodzieży  największą
popularnością cieszą się programy oparte na konwencjach gier miejskich, gdzie głównym zadaniem uczestników
jest rozwiązywanie zagadek i praca w grupie. Takie gry można przeprowadzić w dowolnej, również niewielkiej,
przestrzeni, jednak ze względu na samodzielność młodzieży z powodzeniem można konwencję gry wykorzystać do
zwiedzania centrów miast, zabytkowych obiektów czy ciekawej krajoznawczo okolicy.

Cena brutto przeprowadzenia gry/gry łączonej:
• 19zł/35/os. - jedna klasa,
• 15zł/29/os. - dwie i więcej klas,
• bezpłatnie – gra z okazji Święta Szkoły ;)
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Poznaj Trójmiasto
Oferujemy sprawdzone programy zwiedzania,  w  formie  gry  miejskiej,
Głównego i Starego Miasta w Gdańsku, Westerplatte, Parku Oliwskiego, centrum
Sopotu oraz Kamiennej Góry i Mola Południowego w Gdyni.

Poznaj Trójmiasto to gra łączona,  składająca  się  z  od  trzech do pięciu
wybranych  gier  połączonych  w  spójną  całość  ze  wspólną  klasyfikacją.  Pomiędzy
poszczególnymi  lokalizacjami  zwykle  przemieszczamy  się  autokarem,  jednak
w przypadku centrów miast jesteśmy też w stanie korzystać z pociągów SKM.

Grę zwykle rozpoczynamy na Westerplatte lub w na Głównym Mieście w
Gdańsku,  a  kończymy  na  Molo  Południowym  w  Gdyni.  Dobór  tras  zależy  od
Państwa  oczekiwań  oraz  od  tego,  jaki  charakter  gry  chcemy  uzyskać.  Gra,
w zależności  od wybranych tras,  trwa od 8h do 12h i  może być  zorganizowana
w dowolnych lokalizacjach.

Szlakiem Gdańskich Legend
Główne Miasto w Gdańsku jest chyba najbogatszym w Polsce północnej terenem
na  którym  można  organizować  gry  miejskie  i  terenowe.  Mnogość  zabytków
i  historycznych  budowli,  setki  wciąż  żywych  legend  oraz  unikatowy układ  uliczek,
w  tym  liczne  bramy  miejskie  oraz  ulica  na  wodzie  pozwalają  skomponować  grę
dostosowaną do wieku uczestników.

Na terenie Głównego Miasta organizujemy gry oparte o zabawę z mapą i zagadki
na  spostrzegawczość oraz,  z  myślą  o  starszych  uczestnikach,  typowe  gry  miejskie
zbudowane  wokół  faktycznych  historii  i  legend  miejskich,  wymagające  logicznego
myślenia i pracy w grupie.

Ograniczony  ruch  samochodowy,  unikatowy  układ  ulic  oraz  naturalne,
krajoznawcze walory Głównego Miasta tworzą bezpieczny teren na fantastyczną grę
dla uczniów już od V klasy szkoły podstawowej wzwyż.

Sekrety Parku Oliwskiego
Ogrodzona,  bezpieczna  przestrzeń Parku  Oliwskiego pozwala  stworzyć
warunki  do  samodzielnego  udziału  w  grze  dla  dzieci  już  od  III  klasy  szkoły
podstawowej,  natomiast  bogactwo  przyrodnicze,  historyczne  i  krajoznawcze
pocysterskiego kompleksu, wraz z sąsiadującą Katedrą Oliwską  tworzy przestrzeń  do
naprawdę twórczego zwiedzania.

Gra fantastycznie sprawdza się dla wszystkich grup wiekowych – Park Oliwski
to świetna przestrzeń zarówno do gier miejskich opartych na oliwskich i gdańskich
legendach, bądź przygotowanej przez nas fabule, jak i gier terenowych opartych na
poszukiwaniach z mapą i planszami z podanymi kierunkami ruchów.
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