
Atrakcje

I. Nowe sanie Mikołaja - 4 stanowiska (40 os)
Niestety, narastająca fala kradzieży ekskluzywnych i

niepowtarzalnych wozów nie ominęła nawet Świętego
Mikołaja. Stare sanie służyły mu wiele lat i Staruszek strasznie
się do nich przywiązał. Na uczestników czeka jedno z
najtrudniejszych zadań z jakim przyjdzie im się zmierzyć, a
mianowicie zbudowanie nowego powozu dla Mikołaja, bez
którego świąt nie będzie!!!

Otóż dosłownie parę godzin temu, ze względu na brak
jakichkolwiek postępów w dochodzeniu świątecznej policji,
Święty Mikołaj postanowił przeznaczyć pieniądze otrzymane z
auto casco na nowy pojazd i ogłosił ogólnoświatowy przetarg
na zbudowanie nowych niezawodnych sań, które godnie
zastąpią swoje poprzedniczki. Mikołaj nie przedstawił
szczegółów technicznych nowego zamówienia. Stwierdził po
prostu, że zda się na innowacyjne, pełne fantazji podejście
projektantów i inżynierów z najlepszych stajni motoryzacyjnych
z całego świata.

Pora zaprojektować i wykonać NOWE SANIE ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA :) Wszyscy konstruktorzy, korzystając z
identycznych materiałów startowych mają mało czasu na
prezentację swoich pomysłów i przeniesienie ich z kartki
papieru do rzeczywistości. Pora zakasać rękawy i wsadzić
Mikołaja do nowych sań. Nie ma czasu na lenistwo! Święta tuż
tuż, a prezenty same się nie rozwiozą :) Po zakończonej zabawie
zostanie przeprowadzona ankieta, dzięki której wyłonimy i
nagrodzimy butelkami szampana trzy najlepsze projekty!
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Atrakcje

II. Poszukiwanie Prezentów Świętego Mikołaja
Święta coraz bliżej, a przygotowania w pobliskim oddziale

Fabryki Bożonarodzeniowych prezentów idą pełna parą. Zbliża
się moment wyczekiwany przez wszystkie zapracowane elfy -
kontrola Urzędu Właściwego Przygotowania Świąt. Tym razem
osobiście ma przeprowadzić ją sam Święty Mikołaj. Niestety...
W drodze z Bieguna Północnego, gubi on skrzynię z
prezentami, a po zdarzeniu pozostają nikłe, nieczytelne ślady.
Jeżeli chcecie uratować święta, musicie ruszyć na
poszukiwanie Prezentów Śnieżnobrodego Staruszka!

Co gorsza, razem z prezentami zniknęły również klucze do
głównego magazynu zabawek… Czy dzielni poszukiwacze są w
stanie uratować święta przed zbliżającą się katastrofą?

Uczestnicy zabawy podzieleni zostają na 4 mniejsze grupy
poszukiwaczy. Każda grupa otrzymuje kopię mapy z miejscami,
po których podróżował Mikołaj. Jeżeli uczestnicy wyświadczą
kilka przysług świątecznym pomocnikom, mogą spodziewać się
ważnych informacji. Za wykonanie każdego zadania drużyna
otrzymuje wskazówki, gdzie mogą znajdować się prezenty i
upragniony klucz.

Po wykonaniu wszystkich zadań grupa otrzyma już
wszystkie niezbędne informacje gdzie mogą znaleźć
poszukiwaną skrzynię!

ZAPEWNIAMY:
- Konferansjera, który poprowadzi całą imprezę,
- stanowiska z zadaniami, prowadzone przez instruktorów

BARTBO,
- nagroda dla wszystkich uczestników!

W dalszej części oferty znajduje się 5 przykładowych
stanowisk. Na terenie obiektu zostanie rozstawionych łącznie 6
miejsc, które muszą odwiedzić uczestnicy.
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Atrakcje

1. Bomb(k)owy bieg
Zadaniem grupy jest uzbieranie jak największej ilości

kolorowych, świątecznych bombek, oczywiście na czas… ale
to nie będzie takie łatwe! Zadanie utrudniają gogle, które
wprawiają zawodnika w stan podobny jak po spożyciu sporej
dawki napojów wyskokowych :)

2. Narty Mikołaja
Mikołaj to bardzo dobroduszny i towarzyski Jegomość.

Najbardziej na świecie nie lubi przebywać sam. Stworzył
nawet specjalny wynalazek na którym może pokonywać
największe zaspy razem ze swoimi małymi pomocnikami.
Członkowie grupy przymocowani będą stopami do dwóch
długich nart. Będą mieli za zadanie przejść na tych nartach
określony odcinek drogi w jak najkrótszym czasie. Jeżeli uda
im się zmieścić w określonym czasie zostaną nagrodzeni
kolejnymi monetami.

3. Pakowanie prezentów
Przed naszymi poszukiwaczami stoi nie lada zadanie.

Muszą pomóc zapracowanym elfom przy pakowaniu
prezentów. Niestety, mają do dyspozycji jedynie skrawki
świątecznego papieru. Muszą to zrobić jak najszybciej, gdyż
czasu do świąt zostało już bardzo mało ...
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Atrakcje

4. Piernikowe wzory
Celem tej gry jest ułożenie obrazka (choinki, gwiazdki)

według przygotowanego wzorca (najczęściej narysowanych
konturów tego obrazka) lub własnej wyobraźni. W skład
klocków wchodzą: dwa duże, jeden średni i dwa małe
trójkąty, kwadrat i równoległobok. Do każdego obrazka
należy wykorzystać wszystkie siedem elementów, które nie
mogą nachodzić na siebie.

5. Dostarcz prezent
Elfy, pracujące dzień i noc, ponownie proszą o pomoc.

Konkurencja wymaga dużej sprawności i zgrania zespołu.
Zadanie polega na przeniesieniu prezentów rożnych
gabarytów przemieszczając się po wąskiej kładce. Czynnikiem
decydującym o powodzeniu będzie zmysł równowagi i
współpraca całego zespołu.

Skrzynia z prezentami!
Za odnalezienie skrzyni i najważniejszego klucza Mikołaj

sowicie wynagrodzi uczestników. W podziękowaniu za
pomoc przekazuje poszukiwaczom całą skrzynię, którą
odnaleźli. W skrzyni na uczestników czekać będą 4 butelki
miodu pitnego oraz kilka produktów, które osłodzą czas
uczestnikom!
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Kosztorys

Wariant 1

I. Nowe sanie Mikołaja - 4 stanowiska (40 os)
Nagrody
Święty Mikołaj - Konferansjer
Nagłośnienie

Razem: 5 300 zł 

Transport sprzętu i obsługi: 430 zł 
  Cena końcowa: 
5 730 zł netto 

  Cena nie zawiera stawki vat: 23 %
Program możliwy jest do zrealizowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

hotelu. Zamawiający zapewnia salę lub teren do zrealizowania programu.

Wariant 2

II. Poszukiwanie Prezentów Świętego Mikołaja
1. Bomb(k)owy bieg
2. Narty Mikołaja
3. Pakowanie prezentów
4. Piernikowe wzory
5. Dostarcz prezent
Pozostałe postacie - 1 os
Skrzynia z prezentami!
Święty Mikołaj - Konferansjer
Nagłośnienie

Razem: 6 100 zł 

Transport sprzętu i obsługi: 430 zł 
  Cena końcowa: 
6 530 zł netto 

  Cena nie zawiera stawki vat: 23 %
Zamawiający zapewnia niezbędne sale, pomieszczenia i teren do zrealizowania

programu.
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Standardy

Bezpieczeństwo
Dzięki dbałości o wszelkie szczegóły, dajemy klientom

pewność dobrego wyboru. Podstawą tworzenia wszystkich
ofert, a następnie realizacji, jest bezpieczeństwo. Wymaga to
odpowiedniego podejścia oraz przygotowania. Jest to możliwe
wyłącznie dzięki zespołowi jaki stworzyliśmy. Warto też
podkreślić, że posiadamy własny sprzęt z wymaganymi atestami.
Dbamy o konkretny dobór pracowników z odpowiednimi
uprawnieniami, pozwalającymi zapewnić wysoki standard
bezpieczeństwa. Posiadamy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej od wykonywanej działalności. Nasi
pracownicy przechodzą specjalne szkolenie medyczne z zakresu
pierwszej pomocy. Wszyscy instruktorzy muszą pozytywnie
zaliczyć, obowiązkowe szkolenie wewnętrzne, które uprawnia
do brania udziału w realizacjach dla klientów. Nasz firmowy
magazyn jest idealnie przystosowany do odpowiedniego
przechowywania i serwisowania całego sprzętu jaki posiadamy
w ofercie. Przy organizacji event'u, odpowiadamy również za
sprawy formalne związane ze zdobyciem niezbędnych zezwoleń.

Doświadczenie i profesjonalizm
Jeżeli pasja przeradza się w doświadczenie, to konsekwencją

tego w naszym przypadku jest profesjonalizm. Odpowiadają za
to ludzie, z którymi nasi klienci mają przyjemność
współpracować. Pomagamy im budować pozytywne relacje
interpersonalne od 1997 roku, w tym momencie przekłada się to
na ponad 600 imprez rocznie. Wieloletnie doświadczenie nie
pozwala nam stać w miejscu i jednocześnie kieruje nas do
dalszego rozwoju. Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań oraz
nowych udoskonaleń, mając na uwadze dobro klienta. Od

początku istnienia firmy, mieliśmy świadomość, że to jakość jest
wyznacznikiem profesjonalizmu. Jako firma eventowa, możemy
sobie pozwolić tylko na najwyższy standard usług, który musi
być odpowiedzialny za uśmiech na twarzy klienta. Budżet
realizacji czy ilość uczestników, nie może mieć wpływu na jakość
wykonania danej realizacji. Każda oferta jest dla nas ważna,
wymaga zaangażowania oraz specjalnego podejścia. Wszystkie
potrzebują indywidualnego rozwiązania, co sprawia, że każda
realizacja jest jedyna w swoim rodzaju. Współpracujemy z ponad
300 hotelami w całej Polsce, daje nam to możliwość
kompleksowej obsługi klienta.

Warunki rezerwacji
Przedstawiona oferta nie jest jednoznaczna z rezerwacją

zaproponowanej usługi i sprzętu. Rezerwacja jest dokonywana
na podstawie wpłaconego zadatku w wysokości 40% wartości
brutto usługi w terminie nie krótszym niż 30 dni przed
ustalonym terminem imprezy. Zamawiający zobowiązuje się
zapewnić dostęp do źródła prądu. W przypadku niezapewnienia
dostępu do źródła prądu, Zamawiający poniesie koszt
dodatkowy tytułem wykorzystania agregatów. Posiadamy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wykonywanej
działalności. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego
ubezpieczenia NNW. Warunkiem jest zgłoszenie chęci
ubezpieczenia NNW co najmniej 7 dni od terminu imprezy.
Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia medycznego
imprezy (zespół karetki z kierowcą oraz dwóch ratowników
medycznych).

Ofertę przygotował:

Michał Aftewicz

michal.aftewicz@bartbo.pl
tel. kom.: 600 303 249
tel. stacj.: 89 521-64-44
tel. centrala: 89 513 32 82

BARTBO Sp. z o.o.
Butryny 100, 10-687 Olsztyn,
NIP 739-387-11-02, REG.360083837,
KRS 0000529167, kapitał zakładowy 300 000 zł,
Bank Millennium S.A. 18 1160 2202 0000 0002 7155 72 18
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https://www.facebook.com/BARTBO
http://www.youtube.com/user/BARTBO/videos
https://plus.google.com/110920917668238907844/posts
https://twitter.com/GrupaBARTBO
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