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Tatry – najwyższe pasmo Karpat - stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych regionu zarówno w okresie letnim, jak
i zimowym. Ciągnące się przez niemal 80 km pasmo górskie stanowi naturalną granicę między Polską, a położoną na południu
Słowacją. Ośnieżone przez cały rok szczyty tych przepięknych gór od zawsze przyciągają szerokie rzesze miłośników turystyki
wysokogórskiej. Weź udział w ekstremalnej wyprawie w polskie Tatry i stań się częścią społeczności zdobywców gór.

Gra dla:
• osób lubiacych aktywny wypoczynek, zainteresowanych 

nauką wspinaczki wysokogórskiej
• grup pragnących budować relacje poprzez ekstremalne 

doznania
• zespołów gotowych trenować swoje umiejętności współ-

pracy w zespole w trudnych warunkach

Wyzwanie:
Podczas programu przygodowego „Tatra Mountains
Challenge” będziecie mieli okazje wziąć udział w wysokogór-
skiej wyprawie w najwyższe góry w Polsce. Podczas kilku-
dniowego pobytu w Tatrach przejdziecie szkolenie i trening 
pod okiem doświadczonych ratowników górskich, a następnie 
udacie się na akcję ratunkową. W odpowiedzi na sygnał S.O.S. 
podzielicie się na mniejsze oddziały i wyruszycie na pomoc, 
by na podstawie śladów i wskazówek, wykonując różnorodne 
zadania, odnaleźć poszkodowanych i przetransportować ich 
w bezpieczne miejsce. Trasa wyprawy zostanie indywidualnie 
dopasowana do możliwości czasowych i umiejętności każdej 
grupy. Niezależnie od obranej trasy, podczas wędrówki będzie-
cie mieli okazję podziwiać zapierające dech w piersiach widoki,
pokonać bariery i własne ograniczenia. Nagrodą dla wytrwa-
łych będzie satysfakcja i smak zwycięstwa. Wieczorem, przy 
herbacie pitej przed trzaskającym w kominku płomieniem, 
będziecie mogli poczuć niepowtarzalną atmosferę schroniska…

* Za dopłatą możliwe zwiększenie liczby uczestników.
** Za dopłatą możliwe prowadzenie gry w języku niemieckim.

TEAM BUILDING / ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Logistyka:
• Na życzenie klienta organizujemy wypożyczenie sprzętu, 

noclegi oraz wyżywienie.
• W zależności od oczekiwań możemy przygotować dłuższy 

lub krótszy pobyt oraz trasę dostosowaną do różnych pozio-
mów zaawansowania uczestników.

Korzyści:
• naturalna szkoła współpracy w ekstremalnych warunkach
• ekscytujące doświadczenie zespołowe budujące zaufanie
• poznanie walorów przyrodniczych regionu

Rozszerzenia/Warianty:
• Dla zespołów pracowniczych możemy wzbogacić program 

o warsztaty teambuilding, realizowane wieczorami.
• W ramach dodatkowej atrakcji możemy zaaranżować inspi-

rujące spotkanie ze znanymi alpinistami, zorganizować kulig 
z pochodniami czy ognisko na polanie z góralską kapelą, 
która zaprezentuje folklor regionu.

Gra oczami uczestników:

„Tam na górze świat wygląda zupełnie inaczej.
Warto było się natrudzić.”

„Przez 3 dni wspólnej wyprawy zbliżyliśmy się do siebie
bardziej niż przez rok pracy w jednym zespole.”

Góry tylko wtedy mają sens, gdy jest w nich człowiek ze swoimi uczuciami,
przeżywający klęski i zwycięstwa. I wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabiera 
ze sobą w doliny.

Andrzej Zawada

3-5 dni 5-15 osób PL / ENGoutdoor

Wspólnie zdobywajmy szczyty!
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komendujemy nast ępujące lokalizację:

 

Tatry


