Spływy kajakowe
Podczas spływu czekają na uczestników piękne widoki, malownicze krajobrazy
oraz wiele niespodzianek terenowych. Długość spływu, rodzaj trasy
dopasowujemy do wymagań uczestników.

Mortal Feal
Gra w której uczestnicy będą musieli zmierzyć się z mroczną historią polegającą
na rozwiązaniu pewnej zagadki.
"Podążajcie w mroku do skrzyżowania…
Tam odnajdziecie kawałek ubrania…
W tę stronę skierujcie poszukiwania…
Każdy jej unika, choć i tak nadchodzi.
Każdy się jej lęka, chociaż ból łagodzi.
I jest sprawiedliwa – obejmie każdego, ......."

PROJEKT „MISJA”
Projekt ten należy do kategorii zadań strategicznych. Uczestnicy zostają
podzieleni na kilka zespołów, które maja do wykonania określone zadania.
Paintball
Dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając do siebie kulkami z farbą przy
pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może być oparta na wielu
różnych scenariuszach.

Runmageddon
Ekstremalny bieg z przeszkodami, w której uczestnicy będą mieli możliwość
pokonania trasy usłanej przeróżnymi przeszkodami. Nad całością imprezy będą
czuwali przeszkoleni instruktorzy oraz zabezpieczenie medyczne, które jest
niezbędne przy takich imprezach.
Na uczestników będzie czekała trasa o długości ok 3 lub 6 km usłana 15
przeszkodami terenowymi o różnym stopniu trudności.

Archery
Rodzaj gry w której uczestnicy na polu paintballowym walczą za pomocą
specjalnych łuków. Paintball łuczniczy jest znacznie mniej bolesną zabawą od
tradycyjnego paintballa, ponieważ strzały są zakończone specjalną pianką a
każdy uczestnik posiada na głowie dla bezpieczeństwa maskę. Bardzo
dynamiczna gra przeznaczona również dla młodszych grup.

Terenówki - Jeepy
Pokonywanie przeszkód wojskowym samochodem terenowym na leśnych
bezdrożach fascynuje każdego uczestnika.

Żyroskop
Cywilna wersja trenażera lotniczego używanego w wojsku, lotnictwie i
astronautyce, pozwalająca doświadczyć wrażeń, jakie towarzyszą podczas lotu.
W pewnym momencie nie wiemy gdzie jest góra a gdzie dół. Możemy uzyskać
przeciążenia do 3G.

Walki Gladiatorów
Konkurencja wymagająca od uczestników dużej siły i doskonałego zmysłu
równowagi, ponieważ zadaniem przeciwnika jest zrzucenie swojego rywala z
specjalnego podestu.

Eliminator
Zdecydowanie najlepsze urządzenie do przeprowadzenia konkurencji
zespołowych. Dmuchana arena pomieści jednocześnie aż sześciu uczestników,
których zadaniem jest utrzymanie się jak najdłużej na wystających platformach.
Zadanie utrudnia pałka, która porusza się z zmienną prędkością w obydwu
kierunkach. Uczestnicy muszą się wykazać ogromnym refleksem i sprawnością
fizyczną.
Oraz wiele innych fascynujących przygód i zabaw...

