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EVENTY TEMATYCZNE 

Planujecie Państwo imprezę integracyjną dla swojej firmy, ale chcecie, aby była inna niż wszystkie poprzednie? Nic prostszego! 

Zorganizujemy Wam zabawę, która od początku do końca umiejscowiona będzie w konkretnej, wybranej przez Was tematyce.  

 

Dla każdej z realizacji zapewniamy: 

 dekoracje, 

 pełne wyposażenie, 

 gadżety związane z danym tematem, 

 elementy ubioru dla uczestników, 

 mnóstwo pozytywnych emocji i wrażeń! 

 

Proponujemy między innymi: Galę Oscarową, Armię Polską, Taniec z Gwiazdami, TOP CHEF’a i wiele, wiele innych. 
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GALA OSCAROWA 

W tym roku nagrodę Akademii otrzymuje… Kto z nas nie chciałby wcielić się                             

w największe hollywoodzkie gwiazdy? Czerwony dywan, baśniowe kreacje od najlepszych 

projektantów i niezwykła atmosfera… Tak spełni się American Dream… 

Prowadzący galę zadba o dobrą atmosferę na sali, a nagrody odbiorą zwycięzcy             

w różnych kategoriach: najzabawniejszy, mistrz słowa czy ikona stylu. Na koniec 

odbędzie się bankiet i koncert, które uwieńczą imprezę. 
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HAVANA NIGHTS 

Plaża, woda, najlepsze drinki z egzotycznych owoców, cygara, a w tle klimatyczna 

kubańska muzyka. Dzięki tym elementom uczestnicy tej nocy poczują się jak na 

prawdziwej kubańskiej imprezie, gdzie króluje salsa i kolorowe stroje. 
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TANIEC Z GWIAZDAMI 

Zmysłowe tango, gorąca salsa, elegancki walc angielski. Pod okiem doświadczonych 

tancerzy uczestnicy będą przygotowywać się do zawodów tanecznych. Nauka 

podstawowych kroków oraz bardziej skomplikowanych figur będzie okazją do zapoznania 

się z wybranym tańcem, a przygotowane choreografie zostaną ocenione przez 

profesjonalne jury. Podczas turnieju Panie i Panowie zaprezentują specjalnie dobrane 

stroje, aby zrobić wrażenie na jurorach. 

 

 

 

 



 

Dział Marketingu i Sprzedaży Grupowej 

ul. Polna 48/5, 00-644 Warszawa 

tel. 519 539 029, 513 027 045 

e-mail: kontakt@wierchomla.com.pl 

 

 

JAMES BOND 

Impreza rodem z Casino Royale – gry hazardowe: ruletka, poker, blackjack, bakarat. 

Panowie w garniturach w towarzystwie pięknych kobiet, najlepsze drinki – Martini 

wstrząśnięte, nie mieszane i muzyka z filmów o Jamesie Bondzie. Podczas imprezy 

będzie można zdobyć status agenta 007 oraz wziąć udział w tajnej misji… 
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GAME PARTY 

Sale zapełnią stanowiska do zabaw i gier interaktywnych, które przyciągną nawet 

nieśmiałych gości. 

Dart (rzutki, lotki) – gra, a raczej różne gry, w których celem jest trafienie niewielkimi 

lotkami w tarczę. Rozrywka dla każdego, liczy się spryt i wyczucie! Statuetka dla 

zwycięzcy. 

Symulator gier sportowych MOVE – freezgolf, tenis, siatkówka i wiele innych. Kolejne 

starcie tytanów! W symulatorach wcielamy się bezpośrednio w sportowca danej 

dyscypliny sportowej. 

Symulator tańca grupowego – mania tańca ogarnęła wszystkich! Daj się ponieść emocjom 

i konkuruj z przyjaciółmi stając się profesjonalnym tancerzem! Interaktywny symulator 

sprawi, że przeniesiesz się w inny świat, gdzie króluje DISCO! 
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WYŚCIGI WRC 

Zasmakuj sportowych wrażeń za kierownicą rajdowego samochodu wyścigowego! Gra 

posiada wiele unikatowych tras w niesamowitej scenerii. Ścigaj się z przeciwnikami                 

i postaraj się dotrzeć na metę pierwszy!  

 

 

 

 

 

 



 

Dział Marketingu i Sprzedaży Grupowej 

ul. Polna 48/5, 00-644 Warszawa 

tel. 519 539 029, 513 027 045 

e-mail: kontakt@wierchomla.com.pl 

 

 

TOP CHEF  

Impreza na podstawie popularnego programu kulinarnego – TOP CHEF. Uczestnicy 

wcielają się w role kucharzy. Tutaj liczy się wyłącznie praca zespołowa. Ekipy muszą 

przygotować jak najlepszą potrawę spośród dostępnych produktów, na podany przez 

komisję temat. Po przygotowaniu każda grupa będzie oceniać potrawy pozostałych 

teamów. Kto wygra? 

Imprezie mogą towarzyszyć celebryci świata kuchni. 
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POLSKA ARMIA 

Uczestnicy imprezy zostają powołani do specjalnej jednostki wojskowej. W grupach 

stawiają czoła największym wyzwaniom jakie niesie ze sobą służba wojskowa. Na 

początek krótkie szkolenie i podstawy: musztra i podział na bataliony, później zadania 

będą coraz trudniejsze: poligon, rozbrojenie bomby, atak na wroga…  

Generał Armii będzie przesyłał instrukcje dotyczące wykonania poszczególnych zadań, 

bądźcie czujni! 
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

Doskonała propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić swój hart ducha, ciała i umysłu. 

Po uroczystej inauguracji imprezy, czyli rozpaleniu znicza olimpijskiego i prezentacji 

drużyn rozpoczynają się konkurencje. Wszystko w myśl zasady FAIR PLAY. Przydadzą się 

takie umiejętności jak: celność, utrzymanie równowagi, szybkość i wytrzymałość. Pod 

koniec wszystkich rund zostaną podliczone punkty, a najlepszym drużynom wręczymy 

medale i nagrody! 
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KABARETON 

Kabareton – czyli jedna, duża dawka śmiechu! Dzięki temu eventowi mamy gwarancje, 

że wszyscy będą pękać ze śmiechu! Uczestnicy zostają podzieleni na grupy i pod okiem 

profesjonalnych aktorów przejdą krótki kurs aktorski. Poznają różne formy kabaretu: 

skecze, monologi estradowe, piosenki, parodie, wstawki taneczne, a następnie 

przygotują swój własny kabaret. Najśmieszniejszy wygrywa! 
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SHERLOCK HOLMES 

Uczestnicy podzieleni na grupy dostają list od Sherlocka Holmesa. Muszą pomóc mu 

rozwikłać niezwykle trudną zagadkę, z która nie mogą poradzić sobie nawet oficerowie 

Scotland Yardu. Będą oni prowadzić śledztwo dotyczące dwóch morderstw, a jeden 

napotkany trop będzie prowadził do następnego, aż w końcu zagadka zostanie 

rozwiązana. Napisy krwią nie są zwykłym hasłem – okaże się, że to najważniejszy trop              

w zagadce! 
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ZAWODY NARCIARSKIE 

Zawody narciarskie są doskonałą formą eventów integracyjnych dla firm i ich 

pracowników. Rywalizacja oraz możliwość wykazania się umiejętnościami sportowymi  

przyczynią się do wzmocnienia relacji w zespole. Zmagania sportowe budzą wiele 

pozytywnych emocji i stanowią dodatkową atrakcję podczas szkolenia lub konferencji. 

 

Zapewniamy: 

 własną infrastrukturę narciarską (11 km tras, oświetlone stoki, 2 wyciągi krzesełkowe  

i 7 wyciągów orczykowych), 

 licencjonowaną szkołę narciarską, 

 wypożyczalnie sprzętu i serwis narciarski, 

 profesjonalną obsługę eventów zimowych. 
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RZEŹBY W LODZIE 

Zobaczyć gotową rzeźbę to jedno, ale samemu ją stworzyć – to coś zupełnie innego! 

Możemy to Państwu umożliwić organizując lodowe warsztaty na których każdy będzie 

mógł spróbować swoich sił w tej trudnej dziedzinie sztuki. Takie urozmaicenie 

firmowego eventu z pewnością na długo pozostanie w pamięci. 
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PSIE ZAPRZĘGI 

Psie zaprzęgi to doskonały pomysł na przeniesienie się na moment w niesamowitą 

atmosferę dalekiej północy, gdzie w plenerze gór pokrytych śniegiem czekają na 

Państwa niezapomniane wrażenia. 

Na wstępie uczestnicy zapoznają się z psami i wezmą czynny udział w instruktarzu – uczą 

się poszczególnych komend, balansu podczas jazdy na saniach jak i współpracy z psami. 

Następnie zostają podzieleni na grupy, w których uczestniczą we wspólnych zabawach. 

Podczas przeprowadzanych konkurencji uczestnicy mogą ogrzać się i posilić przy 

ognisku. 
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FESTIWAL ROWEROWY 

Jeśli Wasi pracownicy lubią aktywny styl życia połączony z rywalizacją sportową, to 

doskonałą formą integracji okażą się firmowe zawody rowerowe. Impreza odbywa się                      

w specjalnie wyselekcjonowanym miejscu zapewniającym optymalne pod względem 

ukształtowania terenu warunki do jazdy. Dostępne są dwie trasy: jedna o podwyższonym 

stopniu trudności dla zaawansowanych rowerzystów, druga lżejsza dla reszty 

uczestników. 
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EWAKUACJA Z KOLEJKI 

Amatorom emocji na wysokim poziomie proponujemy SYMULOWANĄ EWAKUACJĘ               

Z KOLEJKI LINOWEJ! 

Impreza zaczyna się po zakończeniu pracy wyciągu (po godz. 17.00 w sezonie wiosenno-

jesiennym, po godz. 19.00 w sezonie zimowym). 

Goście wjeżdżają ostatnim kursem - najlepiej jeśli nie są oni świadomi tego, co się za 

chwilę wydarzy. Na pewnej wysokości kolejka zatrzymuje się i schodzi obsługa, która 

informuje pasażerów o awarii i wezwaniu służb ratowniczych. Do akcji wkraczają 

wyspecjalizowani GOPRowcy. Czas trwania ewakuacji przy 60 osobach to ok. 1 godzina. 

W trakcie akcji ratowniczej kapela góralska przygrywa, zabawia gości okrzykami lub 

ludowymi przyśpiewkami, a na sprowadzonych na ziemię Turystów czeka poczęstunek                 

w postaci „regionalnego” trunku. 
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BIESIADA GÓRALSKA 

Po dniu pełnym atrakcji i niezapomnianych wrażeń, wieczorem przychodzi czas, aby 

zintegrować się w tańcu i przy suto zastawionym stole. Podczas wieczoru przygrywać 

będzie kapela góralska, a uczestnicy imprezy będą zabawiani przez zbójników żartami 

oraz historiami o góralach. Przeprowadzone zostaną również konkursy i zabawy: 

góralskie karaoke, nauka tańca góralskiego, degustacja trunków, próbowanie napoju 

harnasiowej mocy, test oscypkowy, test siły itp. 
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DZIĘKUJEMY 

ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ 

I ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

                

  


