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Eventy z Wataha Tatry

Psie zaprzęgi są oryginalną i cie-
kawą atrakcją podczas imprez 
integracyjnych. W trakcie spotkań 
przekazujemy uczestnikom wiedzę 
na temat psów, sprzętu oraz spor-
tów zaprzęgowych. 

Podczas eventu uczestnicy są 
dzieleni na grupy biorące udział 
w wymienionych dalej konkuren-
cjach. Dysponujemy terenem, na 
którym istnieje możliwość zorgani-
zowania eventu zawierającego całą 
naszą ofertę. 

Dodatkowo istnieje możliwość zor-
ganizowania nagrody lub pamiątko-
wych dyplomów dla uczestników.

Psie zaprzęgi

Uczestnicy po zapoznaniu się 
ze sprzętem i psami mają krótki 
instruktaż powożenia psim zaprzę-
giem, po czym każdy z uczestników 
ma za zadanie przejechać psim 
zaprzęgiem wyznaczoną trasę. 

Konkurencja polega na opanowaniu 
jazdy na sankach sportowych, jak 
rownież porozumieniu się z psami 
tak, aby odpowiednio współpraco-
wały one z uczestnikiem.
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Canicross Uciąg sań

Konkurencja połączona z psimi 
zaprzęgami, polegająca na założe-
niu uczestnikowi pasa biodrowego 
z amortyzatorem, do którego 
przypięty jest pies. 

Uczestnik ma za zadanie przebiec 
za ciągnącym go psem wyznaczoną 
trasę. Konkurencja może odbywać 
się w parach na zasadzie wyścigów.

Grupa ma za zadanie sprawdzić się 
w roli psa, czyli grupowo ciągnąć 
sanie z maszerem po wytyczonej 
trasie. 

Uczestnicy mają przydzielone 
odpowiednie role i miejsca w za-
przęgu identycznie jak w przypadku 
psów - wybieramy lidera, uczest-
ników szybkich oraz uczestników 
silnych. 

Konkurencja odbywa się przy uży-
ciu komend takich jakich nauczone 
są psy.
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Quiz maszera Góralska olimpiada

Konkurencja idealnie współgrająca 
i podsumowująca psie zaprzęgi. 

Każdy z uczestników grupy losuje 
po 3 pytania dotyczące przekaza-
nej im uprzednio wiedzy o psach, 
sprzęcie i sportach zaprzęgowych. 

Za każdą dobrą odpowiedź przy-
znawane są punkty. Ilość punktów 
zależy od odpowiedzi uczestnika, 
formy podpowiedzi oraz wybrania 
odpowiedzi „abc”.

Cykl konkurencji o tematyce zbó-
jeckiej, które pozwalają zapoznać 
się z zabawami i kulturą góralską. 

Konkurencje są rozbite na oddziel-
ne stanowiska tak, aby każda z grup 
uczestników sprawdziła się na 
każdym z nich.
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Kręgle po góralsku Zbójnicki dart

W tej konkurencji drużyna może 
sprawdzić swoje siły w góralskich 
kręglach ułożonych z drewnianych 
kłodków. 

Uczestnicy kolejno jeden po dru-
gim starają się strącić jak najwięk-
szą ich Ilość. Za każdy strącony kło-
dek przyznawane są punkty, które 
sumują się dając ogólny wynik dla 
całej drużyny.

Drużyna dostaje specjalne ciupa-
gi/toporki, którymi należy trafić 
w przygotowaną tarczę. W zależno-
ści od miejsca trafienia przyznawa-
ne są odpowiednie punkty. Punkty 
sumują się dając ogólny wynik całej 
drużyny.
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Kłodek Biathlon

Rżenięcie czyli zadanie polegające 
na przecięciu drewnianego kłodka 
za pomocą specjalnej piły w jak 
nakrótszym czasie. 

Konkurencja rozgrywana jest 
w parach, których zdaniem jest nie 
tylko przecięcie kłodka, ale również 
wspólpracowanie między sobą. 

Konkurencja biatlonowa rozgry-
wana jest w rakietach śnieżnych, 
zawodnicy muszą przebiec wyzna-
czony dystans,a następnie strzelić 
z procy do balonów.

Za niestrącony balon trzeba wyko-
nać rundę karną.
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Skoczek Kumotersko gońba

Drużyna dostaje specjalne pięcio-
osobowe narty na których dru-
żynowo trzeba pokonać na czas 
wyznaczoną trasę.

Liczy się synchronizacja i praca 
drużynowa.

Konkurencja w powożeniu na czas. 

Do dyspozycji grupy są góralskie 
sanie, czyli gnatki, którymi trzeba 
pokonać na czas wyznaczoną trasę.

Liczy się szybkość.
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Flisak Kulig

Grupa ma za zadanie zbudowanie 
Tratwy Flisackiej z przygotowanych 
elementów, oraz pokonanie wyzna-
czonego odcinek na zbudowanej 
przez siebie tratwie. 

Konkurencja jest na czas.

Godzinne kuligi konne odbywają 
się na trasie, z której rozpościera 
się wyjątkowy widok na malowni-
czą panoramę Tatr. 

Oferujemy tradycyjne sanie  
4 - osobowe jadące orszakiem 
jeden za drugim. Początek i koniec 
trasy znajduje się na Butorowym 
Wierchu, obok bazy, gdzie organi-
zowany jest cały event.

Istnieje również możliwość zorgani-
zowania kuligu długodystansowego 
w Dolinie Chochołowskiej.
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Ognisko

Ognisko w Tipi to niezapomniana 
przygoda szczególnie w zimie, 
gdy na zewnątrz panuje mróz 
a wewnątrz można zapalić ognisko 
i zdjąć kurtkę.

Podczas ogniska proponujemy 
poczęstunek lub pełny catering.

Dla większych grup istnieje także 
możliwość zapalenia dodatkowego 
ogniska na zewnątrz.

Tipi

Dla naszych gości dodatkową 
atrakcją jest Indiańskie Tipi, które 
może pomieścić nawet 30 osób.

Płócienny namiot dzięki swojej 
konstrukcji pozwala cieszyć się 
zapachem pieczonej kiełbaski 
niezależnie od pogody



Skutery śnieżne

Godzinna wyprawa skuterami 
śnieżnymi. Początek i koniec 
trasy znajduje się na Butorowym 
Wierchu, obok bazy, gdzie organi-
zowany jest cały event. Inną formą 
aktywności są grupowe zabawy na 
śniegu,  polegające na ciągnięciu 
przez skuter dmuchanych urządzeń 
z uczestnikami. 

Istnieje możliwość zorganizowania 
trzygodzinnej wyprawy skuterami 
śnieżnymi z poczęstunkiem przy 
ognisku w trakcie.

Dlaczego warto z nami 
zorganizować eventy firmowe?
Jesteśmy firmą zajmującą się orga-
nizacją eventów skierowanych do 
firm, grup zorganizowanych oraz grup 
dziecięco-młodzieżowych. Długoletnie 
doświadczenie pozwala nam zaplano-
wać event od początku do końca.

Współpracując ściśle z zaprzyjaźniony-
mi i sprawdzonymi firmami oferujemy:

 • spotkania z psimi zaprzęgami
 • wyprawy skuterami śnieżnymi
 • wyprawy quadami
 • kuligi
 • ogniska w Indiańskim Tipi
 • ogniska góralskie
 • napady zbójeckie 
 • olimpiady góralskie
 • wycieczki z Przewodnikiem 
    Tatrzańskim
 • wspinaczki skałkowe
 • transport

• Lokalizacja
Dysponujemy terenem położonym 
na wysokokości 1100 m n. p. m. 
w malowniczym otoczeniu, który 
zlokalizowany jest 6 km od centrum 
Zakopanego. 

Na miejscu jesteśmy w stanie zor-
ganizować wszystkie atrakcje od 
przejażdżek psimi zaprzęgami na trasie 
z widokiem na panoramę tatrzańską 
po sportowe rywalizacje na wyzna-
czonym torze, a także przejażdżki 
kuligiem i skuterami. 

To wszytko można połączyć z ogni-
skiem w Tipi czy z góralską kapelą 
i zabawami ze zbójami.

Posiadamy oświetlenie, które umożli-
wia nam organizację eventów również 
po zmroku. 

• Catering
Dostosowujemy catering do indy-
widualnych potrzeb każdej z grup. 
Menu może obejmować standardowe 
zestawy ogniskowe lub bardziej wy-
szukane dania oraz typowe przysmaki 
regionalne.
....................................................................

• Wszystkie atrakcje dostępne są 
także w wersji letniej.

• Do każdej oferty podchodzimy 
indywidualnie ustalając program oraz 
dodatkowe atrakcje.

• Istnieje możliwość poprowadzenia 
eventu w języku angielskim.

• Istnieje możliwość zorganizaowania 
eventów w miejscu wybranym przez 
klienta.
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