


Co robimy – oferta dla grup i firm

• Eventy na wodzie i na lądzie

• Integracja zespołu

• Zabawy i atrakcje

• Doświadczona kadra

• Własne zaplecze sprzętowe

• Teren eventowy z zapleczem noclegowym, 
konferencyjnym oraz gastronomicznym

http://www.lipowy-przyladek.pl/


Imprezy integracyjne dla firm

• Oferta integracyjna na sezon 2020:

– Przygodowa wyprawa łodziami motorowymi

– Stocznia

– Archery Tag – turniej łuczniczy

– Poszukiwanie Paskudy Zegrzyńskiej

– Klasyczna integracja

– Escape boat

– Wyprawa kajakowa

– Atrakcje wieczorne



Przygodowa wyprawa łodziami motorowymi

• Rejs łodziami 4-12 osobowymi

• Zawodowy sternik na każdej łodzi, zabezpieczenie WOPR

• Trasa: rzeka Narew, Jezioro Zegrzyńskie

• Odwiedzanie lokalnych atrakcji

• Możliwość zmian w załogach w trakcie rejsu



Stocznia 

• Konstruowanie jednostek pływających

• Określony budżet na budowę

• Sklep stoczniowca

• Wymiana handlowa pomiędzy stoczniami

• Prowadzenie zabawy – Sławomir Doliniec



Archery Tag – turniej łuczniczy

• Połączenie adrenaliny paintballu z energią łucznictwa

• Dynamiczne mecze, tabela wyników

• Profesjonalny spiker

• Puchary i medale dla uczestników

• Możliwość brandingu firmowego na arenie

.



Poszukiwania Paskudy Zegrzyńskiej z Eventboats

• Autorska gra przygodowa z prawdziwą, lokalną legendą

• Atrakcje na wodzie i na lądzie z elementami Escape Games

• Rywalizacja w drużynach 6-8 osobowych

• Animatorzy wcielający się w legendarne postaci



Dodatkowo…

Klasyczna integracja –
Budowanie zespołu i 

współpraca. Różnorodne, 
sprawdzone konkurencje. 
Zadania dostosowane do 

profilu uczestników. 
Prowadzenie i 

komentowanie z udziałem 
konferansjera

Escape boat – Autorski 
Escape Room na wodzie. 
Konwencja poszukiwania 
skarbu. Połączenie gry z 

rejsem gondolą. Dla 
grupy max 12 osób

Wyprawa kajakowa

Wycieczka, lub spływ.

Przewodnik, zabezpieczenie 
ratownicze.

Możliwość przystanku z 
gastronomią

Podane ceny netto są orientacyjne

Quady, paintball

Organizujemy wyjazdy 
na poligon z quadami 

oraz polem do 
paintballa 

(ok 10 km od naszej 
bazy)



Dodatkowo…

Zabezpieczenie WOPR –
dobrowolne lub 

obowiązkowe 
uzupełnienie imprezy nad 

wodą podyktowane 
względami 

bezpieczeństwa

od 1000 pln

Warsztaty - pierwsza 
pomoc – symulacja 
realnych zdarzeń i 
zagrożeń, praca na 

manekinach, 
pozorowanych ranach, 
komentarz i instruktarz 

specjalistów. 

od 1400 pln

Konferansjer – aktor, 
doświadczony instruktor, 
doskonale sprawdzi się 

przy prowadzeniu naszych 
imprez i dopingowaniu 

uczestników.
Sławomir Doliniec

Obsługa foto/video –
doskonały materiał 
pamiątkowy. Nasi 

operatorzy wiedzą co
i kiedy się wydarzy 

Montaż filmu po imprezie, 
galeria foto online.

od 500 pln

Podane ceny netto są orientacyjne

https://www.instagram.com/slawomirdoliniec/?hl=pl


Atrakcje wieczorne

• Koncert szantowy nad wodą

• Kapela biesiadna na żywo

• Ognisko z gitarzystą i wspólne śpiewanie

• Impreza muzyczna z Djem, Karaoke

• Sprzęt nagłośnieniowy – impreza własna

• VR – wirtualna rzeczywistość



Kontakt
Piotr Suwała
Tel. 608 366 108
biuro@eventboats.pl

Współpraca/Klienci:

www.eventboats.pl

mailto:biuro@eventboats.pl
http://www.eventboats.pl/
https://www.facebook.com/eventboatspl/
https://www.youtube.com/channel/UC4VI5rJX1_MJFLT5UTx8Cgw
https://www.instagram.com/explore/locations/835880199/eventboats/?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/Eventboats+-+sporty+wodne,+integracja+dla+firm/@52.5482382,21.077645,15z/data=!4m5!3m4!1s0x471ec00711528bb1:0xc80493212f9c922e!8m2!3d52.5478729!4d21.0872688

