
ATRAKCJE  DODATKOWE

Jeżeli pragną Państwo, aby organizowane przez Państwa wydarzenia na długo 
pozostało w pamięci gości proponujemy skorzystanie z poniższej oferty. Kładziemy 
duży nacisk na indywidualne podejście do każdej organizowanej imprezy, ponieważ 
wiemy, że Państwa potrzeby są wyjątkowe i niepowtarzalne. Zachęcamy zatem 
do kontaktu z nami. Pomożemy w każdej kwestii, odpowiemy na pytania i razem 
znajdziemy najlepsze rozwiązanie będące odzwierciedleniem Państwa potrzeb.

Podane poniżej kwoty to cenny netto.

Ponisza oferta jest orientacyjna i może ulec drobnym modyfikacjom.



DOTYK HISTORII

Podczas zwiedzania, chcemy oddać klimat czasów, w których pałac przeżywał swój rozkwit. 

Na zwiedzanie zabierze Państwa kustosz zamkowy w stroju z epoki i przedstawi Wam 
historyczne wnętrza - również te niedostępne podczas zwykłego zwiedzania. W zamkowych 
komnatach, w zainscenizowany sposób zaaranzujemy dawne życie: walki rycerskie, wybicie 
pamiątkowej monety czy ducha białej damy. Chcemy by odwiedzajacy poczuli się jak 
prawdziwi szlachice, damy dworu czy rycerze przymierzajac historyczne stroje.

Naszym celem jest odtworzenie przeszłosci by historia nabrała barw i stała sie 
fascynującym przeżyciem.



opcja:do 50 osób    90 - 120 min.  $$  4 200 PLN  
W przypadku większych grup prosimy o kontakt.

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ oprowadzenie po zamku z przewodnikiem - szlachcicem

 ◆ motyw strachów – pojawienie sie białej damy

 ◆ przebieralnia strojów szlacheckich z mozliwościa zrobienia pamiątkowego zdjęcia

 ◆ własnoreczne wybicie pamiatkowej monety

 ◆ walka rycerska



fot.: Kamil Nowakowski

POSZUKIWANIE SKARBU

Gra terenowa jest to nowoczesna forma rozrywki, mająca charakter integracyjny i edukacyjny. Dzięki 
wpleceniu w zabawę elementów fabularnych uczestnicy dosłownie mogą przenieść się do innego świata.  
Jest to idealna forma integracji grupy - uczestnicy podzieleni na grupy muszą ze sobą współpracować. 
Tematyka poszukiwania skarbu oparta jest na historii zamku w Mosznej.

Poszukiwacze skarbu w grupach kilkuosobowych, otrzymują mapę z łamigłówką, po której rozwiązaniu, 
będą mogli udać się do kolejnego miejsca. Zagadki i poszlaki rozmieszczone będą w wybranych miejscach, 
w zamku i jego okolicy, przy każdym z nich będą stali przebrani aktorzy, którzy w trakcie rozmowy zdradzać 
będą kolejne wskazówki. Zwycięzcy, którzy niczym Sherlock Holmes wykażą się jasnym umysłem i łatwością 
kojarzenia, zostaną nagrodzeni upominkiem



fot.: 5 Żywiołów

opcja:do 50 osób   do 2 godz.  $$  4500 PLN 
Poszukiwanie skarbu może być przeprowadzone dla większej liczby osób, ale kolejne grupy powinny rozpocząć w odstępie 

czasowym. W przypadku większej grupy prosimy o kontakt. 

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ stylizowane mapy i wskazówki dla uczestników

 ◆ animatorzy prowadzący poszukiwanie skarbu

 ◆ scenografia i rekwizyty ubarwiające pokaz

 ◆ łamigłówki, konkursy i konkurencje dopasowane do stylu imprezy

 ◆ możliwość modyfikacji scenariusza, a także wybrania odpowiedniej oprawy 
(przykładowo: klimat szlachecki, łowcy potworów, piracki).



ŚWIATŁA! KAMERA! AKCJA!

Oferta dla tych, którzy mają w sobie żyłkę filmowca. Uczestnicy zostają podzieleni na grupy, 
do dyspozycji dostają stroje, rekwizyty, scenografię i ekipę aktorów. Każda drużyna ma za 
zadanie przygotować scenariusz, który zostanie sfilmowany, a potem wyświetlony przed 
niezależnym jury krytyków, które wystawi noty. Najlepiej oceniany materiał otrzyma nagrodę 
na miarę Oscara!



W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ wybrany motyw przewodni dla filmu (np. western/horror/fantasy)

 ◆ odpowiednie stroje i rekwizyty

 ◆ przygotowanie scenografii

 ◆ animatorzy w roli obsługi planu i w razie potrzeby uzupełniających ekipę aktorską

opcja:do 50 osób    do 4 godzin  $$  4900 PLN



GRA DETEKTYWISTYCZNA

Na zamku doszło do tajemniczego przestępstwa. Zadaniem grup uczestników będzie 
odnalezienie winnego i postawienie go przed obliczem sprawiedliwości. 

Aby tego dokonać będą musieli wykazać się nie tylko spostrzegawczością przy 
oględzinach miejsca zbrodni, ale też sprytem i przenikliwością podczas rozmów z 
podejrzanymi i świadkami.



fot.: 5 Żywiołów

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ Przeprowadzenia scenariusza kryminalnego z poszlakami i motywami kradzieży

 ◆ Przygotowanie „miejsca kradzieży” z odpowiednimi rekwizytami i scenografią

 ◆ Grupa 4-6 animatorów w kostiumach, wcielających się w świadków/podejrzanych  

do 50 osób    90-120 min.  $$  4300 PLN



fot.: Piotr Müller - Fotografia

WIECZÓR STRACHÓW

Atrakcja dla tych, którzy lubią się bać! Na potrzeby wydarzenia przygotujemy specjalną 
trasę grozy, wypełnioną po brzegi zarówno straszeniem subtelnym, jak i takim, które 
sprawi, że podskoczą nawet najodważniejsi.

Uczestnicy w kilkuosobowych grupach przy świetle zaledwie latarki będą musieli zmierzyć 
się ze swoim strachem, podczas gdy z ciemnych zakamarków wyłonią się niespodziewanie 
zjawy i tajemnicze postaci. Dzięki scenografii, efektom dźwiękowym i profesjonalnym 
animatorom dostarczymy uczestnikom niezapomnianych wrażeń.



W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ przenośna scenografia w klimacie horroru

 ◆ zestaw efektów wizualnych i dźwiękowych

 ◆ profesjonalni animatorzy w klimatycznych przebraniach 

do 40 osób/h    do 3 godzin (przejście jednej grupy to ok 15 minut) $$  4500 PLN



Polowanie to  wyjątkowa przygoda w której uczestnicy w grupach 4-6 osobowych wcielają 
się w łowców potworów, którzy mają za zadanie przetrwać swój pierwszy prawdziwy 
kontrakt na potwora. Czeka na nich kilka wyzwań, zarówno takich, które wymagają odrobiny 
sprawności fizycznej (naprawdę tylko odrobiny, nawet osoby niezbyt aktywne na co 
dzień nie musza się obawiać) i użycia miecza, jak i tych, które pokonać można tylko dzięki 
bystrości umysłu. Muszą też zmierzyć się z tykającym zegarem – na wykonanie zadania mają 
ograniczoną ilość czasu!

POLOWANIE NA POTWORA



Polowanie to połączenie aktywności fizycznej z escape roomem. Uczestnicy będą 
mogli zawalczyć z potworami znanymi ze światów fantasy i rozwiązać kilka zagadek 
środowiskowych.

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ animatorzy: kupiec zlecający zadanie, bandyci, opiekunowie grup, potwór – leszy

 ◆ szkolenie z zasad bezpieczeństwa

 ◆ bezpieczne miecze, scenografia i rekwizyty ubarwiające przygodę

 ◆ techniczny czuwający nad sprawnym przebiegiem gry

 do 24 osób/h (1 polowanie trwa do 45 min)  ok 4-5 godzin  $$  7 000 PLN



Seria zadań zespołowych dla grup X-X osób, które trzeba wykonać jak najszybciej lub jak 
najdokładniej, w zależności od stacji. Zwyciężyć może tylko jedna grupa – nie chodzi jednak 
o rywalizację, ale o dobrą wspólną zabawę i zacieśnianie relacji wewnątrz zespołu.

Trasa składa się z ustalonej liczby zadań. Drużyny startują na różnych stacjach. Po 
wykonaniu danego zadania animator zapisuje wynik drużyny i kieruje ją do kolejnej stacji. 
Każda stacja to inne wyzwanie – niektóre z nich opierać się będą na fizycznej sprawności, 
inne zaś wymagać będą sprytu i logicznego myślenia.

OLIMPIADA TEAMBUILDINGOWA



W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ 4-6 w pełni wyposażonych stacji z różnorodnymi zadaniami i konkurencjami 
dopasowanymi do stylu imprezy

 ◆  animatorzy w klimatycznych kostiumach, którzy obsługują poszczególne stacje,  
tłumaczą zasady zadań, czuwają nad ich przebiegiem i zapisują wyniki

 ◆ możliwość modyfikacji atrakcji, a także wybrania odpowiedniej oprawy wizualnej 
(przykładowo: klimat szlachecki, sportowy, piracki).

do 50 osób    do 120 min.  $$  4200 PLN



Poker, ruletka, blackjack… zapraszamy do gry o wysokie stawki! Casino Night to atrakcja 
dla tych, którzy lubią ryzyko i silne emocje. Nasi krupierzy będą nie tylko rozdawać karty 
i czuwać nad przebiegiem rozgrywki, ale chętnie wytłumaczą również zasady każdej gry. 

Kasyno to świetny pomysł na spędzenie wieczoru, czy to jako atrakcja podczas imprezy 
integracyjnej, czy zabawa dla mniejszej grupy osób. Każdy uczestnik na wejściu otrzymuje 
pewien zapas żetonów, dzięki którym może obstawiać różne gry. Po ustalonym wcześniej 
czasie zabawa kończy się, a osoba, która zebrała najwięcej żetonów otrzymuje nagrodę.

NOC W KASYNIE



fot.: 5 Żywiołów

do 50 osób    do 4 godzin  $$  3900 PLN

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ przenośna scenografia – stoły do pokera, blackjacka, kości i ruletki

 ◆ zapas profesjonalnych sztonów 

 ◆ obsługa krupierska



POKAZY



POKAZ FIRESHOW

Pokazy fireshow przeznaczone są dla osób, które chciałyby przenieść się z nami do 
niesamowicie mistycznej krainy, którą tworzymy podczas wystąpienia dzięki połączeniu 
bardzo klimatycznej muzyki rodem z Earth Jaspera Kyd’a czy Helvegen Wardruny z 
elementami tańca, pirotechniki oraz alchemicznymi sztuczkami, którymi ingerujemy w 
samą istotę ognia zmieniając jego kolor.



W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ profesjonalny pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy artystów

 ◆ różne kolory ognia

 ◆ dodatkowe efekty specjalne 

2 tancerzy:dowolna widownia    ok 15-20 min.  $$  3400 PLN
4 tancerzy dowolna widownia    ok 25 min.  $$  5000 PLN



fot.: Kamil Nowakowski

POKAZ ILUZJONISTY

Występ profesjonalnego iluzjonisty zawsze może stanowić mocny punkt imprezy. 
A program naszego iluzjonisty to nie tylko niesamowity trzydziestominutowy występy 
sceniczny. Jest on również mistrzem w interakcji z publicznością, a efektowne tricki które 
demonstruje przysiadając się wprost do stolików uczestników wydarzenia nieodmiennie 
wzbudzają zachwyt i niedowierzanie. Czy to jeszcze iluzja, czy już prawdziwa magia?

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ Pokaz (lub seria pokazów) iluzjonistycznych na scenie
 ◆ Zabawy z publicznością w trakcie całej imprezy

pokaz:dowolna widownia    do 60 min.  $$  4000 PLN
dodatkowo zabawy z publicznością:do 50 osób/h    do 120 min.  $$  1500 PLN



POKAZY WALKI

fot.: Piotr Müller - Fotografia

Jedna lub kilka zaaranżowanych scenicznie walk, toczonych przez fechmistrzów 
w strojach z wybranej epoki historycznej (średniowiecze, XVII wiek, czasy napoleońskie, 
współczesność). Pojedynki na miecze, topory, rapiery, szable czy nawet walka wręcz 
– ty wybierasz. A może wolisz całą scenkę? Na przykład karczemną walka kilku osób, 
z rozbijaniem naczyń i łamaniem krzeseł? To też możemy zainscenizować!

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ ustalona liczba inscenizowanych pojedynków z wykorzystaniem  
różnorodnej broni białej i historycznych kostiumów

 ◆ animatorzy/kaskaderzy z wieloletnim doświadczeniem w walce scenicznej
 ◆ możliwość zaaranżowania sceny walki w wybranym klimacie i tematyce

dowolna widownia    do 20 min.  $$  2000-5000 PLN



POKAZ BRONI I ARTYLERII

fot.: Piotr Müller - Fotografia

Pokaz obsługi (ładowanie i salwa bez użycia kul) dawnej ręcznej broni palnej (muszkiet, 
krócica) i artylerii (armatka wiwatowa) połączony z krótką opowieścią o historycznej broni 
czarnoprochowej. Możliwość oddania strzału przez wybrane osoby z publiczności.

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ salwa/salwy z nabitych czarnym prochem muszkietów odpalane przez grupę 3-4 osób
 ◆ pokaz procesu ładowania broni czarno prochowej
 ◆ pokaz ładowania i salwa z armatki wiwatowej
 ◆ możliwość przyjrzenia się różnym rodzajom historycznej broni palnej  
(hakownica, muszkiet, pistolet, wiwatówka)

 ◆ dla wybranych – możliwość oddania (pod kontrolą instruktora) strzału  
z broni czarnoprochowej (nabitej prochem i przybitką, bez kuli) 

dowolna widownia + 3-4 oddających strzał    do 90 min.  $$  4500 PLN



ZAKLINACZ WĘŻY

Dla jednych to paskudne, oślizłe gady, wcielone zło i najstraszniejsi bohaterowie horrorów. 
Dla innych - wspaniałe, przemiłe zwierzęta, idealne na domowych pupilków. Nieważne, 
czy to przerażająca Nagini czy przyjacielski pyton Kaa - węże od zawsze nas fascynowały. 
Teraz macie szansę poznać je bliżej: zaprzyjaźnieni z nami hodowcy pozwolą wam nie tylko 
patrzeć, dotykać czy nawet zawieszać sobie na szyi ich łuskowatych przyjaciół. Opowiedzą 
wam też o zwyczajach wężów i ich życiu na wolności i w niewoli. Najwyższy czas poznać 
bliżej te wspaniałe gady!



W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ pokaz egzotycznych wężów i opowieść o ich życiu 

 ◆ możliwość interakcji i zrobienia sobie zdjęć

 ◆ opcjonalnie - animatorzy/opiekunowie węży w klimatycznych strojach (egzotyczny 
zaklinacz węży, Lord Voldemort itp.) 

opcja:do 20 osób/h    przez cały czas eventu  $$  3 500 PLN



FAMILIADA

Kto nie zna tego kultowego teleturnieju? Dzięki specjalnej aplikacji, stojakowi 
z przyciskami i muzyce uczestnicy będą mogli przenieść się w czasie do niedzielnego 
popołudnia w którym to rodzinnie zasiadali przy telewizorze. 

W programie uczestniczą przedstawiciele dwóch drużyn, z których każda liczy 5 osób. 
Każda z drużyn ma wyznaczonego kapitana – głowę drużyny. Gra polega na odgadywaniu 
odpowiedzi ankietowanych ludzi. Teleturniej dzieli się na etap pierwszy (składający się 
z dowolnej liczby rund) i finał. 

Całość teleturnieju prowadzona jest przez animatora, który bardzo dobrze pamięta, że 
każda Familiada zaczynała się od żenującego żartu. Atrakcja stanowi świetną rozrywkę 
zarówno dla uczestników, jak i widzów.



fot.: 5 Żywiołów

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ przenośne stanowiska dla drużyn i prowadzącego 

 ◆ przenośny ekran z odpowiedziami i wynikami

 ◆ animator/prowadzący 

do 20 osób/h + dowolna widownia    1 gra trwa 30 do 60 min.  $$  1500 PLN



WARSZTATY



WARSZTATY ŁUCZNICZE

fot.: Piotr Müller - Fotografia

W pełni wyposażony tor łuczniczy, na którym pod okiem profesjonalnych instruktorów 
można nie tylko nauczyć się, jak celnie strzelać z tradycyjnego łuku, ale również wziąć 
udział w turnieju łuczniczym godnym Robina z Sherwood.



W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ 4 instruktorów, 15 łuków oraz karwasze (ochraniacze na rękę) dla początkujących

 ◆ 4 zadaszone stanowiska łucznicze, zabezpieczone siatką i taśmami, z celami 
rozstawianymi na dystansie 10, 15 i 20 metrów

 ◆ dwa rodzaje strzał – bezpieczne (larpowe, zakończone w pełni bezpieczną piankową 
nakładką) i ostre (z metalowymi grotami)

 ◆ szybkie szkolenie, w czasie którego uczestnik pozna zasady bezpieczeństwa na torze 
oraz podstawy strzelania z łuku

 ◆ dla tych, którzy nie są nowicjuszami mamy utrudnienia – strzelanie ze specyficznych 
pozycji, zza przeszkód albo z niestabilnego gruntu (huśtawka strzelecka) 

 ◆ cele podstawowe to klasyczne słomiane tarcze, kostki słomy i kukły strzeleckie na 
drewnianym szkielecie, w czasie turnieju łuczniczego dochodzą do tego papierowe 
nakładki z polami punktowymi oraz mniejsze cele naturalne (jabłko, arbuz itp.)

opcja:do 50 osób/h    do 180 min.  $$  5 200 PLN



WARSZTATY SZERMIERCZE

fot.: Piotr Müller - Fotografia

Nasi animatorzy, instruktorzy HEMA i zawodnicy Polskiej Ligi Walk Rycerskich, poprowadzą 
fachowe zajęcia z podstaw szermierki (do wyboru – miecz i tarcza, miecz długi, szabla, 
rapier) okraszone opowieściami o broni i uzbrojeniu średniowiecznego rycerza, polskiego 
szlachcica czy królewskiego muszkietera. Na koniec uczestnicy sprawdzą nowo nabyte 
umiejętności stając do pojedynków ze sobą z bezpieczną bronią w rękach.



W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ warsztaty szermiercze i pogadanka historyczna, prowadzone przez dwóch fachowych 
instruktorów

 ◆ broń treningowa

 ◆ bezpieczna lateksowa broń do toczenia pojedynków

do 40 osób    do 120 min.  $$  4200 PLN



Pracownia kaletnicza to utrzymane w klimacie i udekorowane stoisko z 20-25 stanowiskami 
do pracy, wyposażone w komplet narzędzi i materiałów umożliwiających pracę w skórze. 
Uczestnicy będą wstępnie przeszkoleni przez wykwalifikowanych, ubranych w klimatyczne 
stroje kaletników, którzy będą służyli pomocą w trakcie całych, trwających 30 minut 
warsztatów (jeżeli uczestnicy będą potrzebowali więcej czasu, żeby dokończyć swój projekt, 
będzie to oczywiście możliwe). 

WARSZTATY KALETNICZE



fot.: Piotr Müller - Fotografia

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ czterech prowadzących mistrzów rzemiosła

 ◆ w pełni wyposażone stoisko do pracy w skórze (materiały do pracy, stoły, krzesła, zadaszenie) 

 ◆ warsztaty, w trakcie których uczestnicy poznają podstawy pracy ze skórą – nauczą się 
wycinania prostych kształtów, szlifowania krawędzi, pracy z wybijakami i barwienia skóry

 ◆ zestaw wybijaków do skóry (10-15 w zależności od wzoru) wybranych przez Państwa

 ◆ możliwość własnoręcznego wykonania bransolety, zawieszki do klucza czy małego 
portfela na monety

przepustowość: ok 20 -30 osób na godzinę | cena: 8500 zł za 4 godzin warsztatów



Naucz się rzemiosła w naszej w pełni wyposażonej przenośnej kuźni! Pod okiem 
zawodowego kowala nauczysz się podstaw pracy przy kowadle i palenisku. Wyposażymy 
cię w komplet niezbędnych narzędzi i materiałów i poprowadzimy przez proces 
własnoręcznego wykuwania prostego żelaznego przedmiotu – ostrza noża, haka czy 
przynoszącej szczęście podkowy. Oczywiście to co stworzysz, będziesz mógł zabrać ze sobą!

WARSZTATY KOWALSKIE



fot.: Piotr Müller - Fotografia

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ osoba prowadząca warsztaty z pomocnikiem

 ◆ w pełni wyposażona przenośna kuźnia z zadaszeniem 

 ◆ możliwość własnoręcznego wykucia przedmiotu z żelaza

do 20 osób / godzina    do 4 godzin  $$  5200 PLN



fot.: Kamil Nowakowski

WARSZTATY MYDLARSKIE

Klimatyczne stoisko, wyposażone w komplet narzędzi i materiałów z pomocą których 
można przeprowadzić kompletne warsztaty wyrobu ziołowych mydełek ekologicznych. 
Po krótkim wstępie (pogadanka o ziołach, rozpoznawanie, wąchanie i próbowanie 
ziołowych herbatek) uczestnicy dostaną możliwość stworzenia, poprzez wymieszanie 
różnych surowców, dodanie szczypty ulubionych ziół i odrobiny naturalnego barwnika, 
swoich własnych, niepowtarzalnych mydełek ekologicznych.



fot.: 5 Żywiołów

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ jedna osoba prowadząca z pomocnikiem

 ◆ w pełni wyposażone stoisko do pracy z zadaszeniem 

 ◆ możliwość własnoręcznego wykonania jednego (lub kilku) małych mydełek  
a następnie zapakowania go w celofan i przyozdobieniem wstążeczką.

opcja:do 60 osób/h    do 3 godzin  $$  3 800 PLN



fot.: Kamil Nowakowski

WARSZTATY PRZETRWANIA

Nasz instruktor, człowiek od wielu lat zajmujący się bushcraftem, opowie i w przystępny 
sposób nauczy kilku podstawowych rzeczy związanych ze sztuką przetrwania w dziczy. 
Nauczycie się jak zbudować i rozpalić bez użycia zapałek ognisko, jak postawić najprostszy 
szałas, jak bez kompasu określić strony świata – a to dopiero początek.  



fot.: 5 Żywiołów

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ osoba prowadząca warsztaty i jej pomocnik

 ◆ potrzebny sprzęt (noże, krzesiwa itp.)

 ◆ zajęcia survivalowe

 opcja 1:do 20 osób    60 min.  $$  2900 PLN
 opcja 1:do 50 osób    60 min.  $$  4000 PLN



NOŻE / TOPORY / OSZCZEPY

fot.: Piotr Müller - Fotografia

Na specjalnie przygotowanym torze uczestnicy będą mieli możliwość spróbować swoich 
sił w rzucie nożem i toporem do celu oraz rzucie oszczepem (do celu i na odległość). 
Aby ułatwić zadanie, używamy specjalnych tarcz wykonanych z odpowiednio miękkiego 
materiału, których zaletą jest to, że nie trzeba używać szczególnie dużej siły, by ostrze 
wbiło się w taką tarczę.



W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ 3 prowadzących instruktorów

 ◆ zadaszony tor do rzutów to zabezpieczone taśmami stanowiska z celami na dystansie 
około 5 metrów (noże/topory) oraz zabezpieczony tor oszczepniczy do rzutu na 
odległość, z dodatkowym celem na dystansie 10 metrów 

 ◆ szybkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa i techniki rzutów

 ◆ cele – specjalne tarcze oraz pieńki drewna

do 50 osób/h    do 180 min.  $$  2800 PLN



KONKURSY



Nic nie stanowi lepszej pamiątki z imprezy, niż niebanalne zdjęcia. A co zrobić, żeby były 
niebanalne? Można na przykład przebrać się w jakiś ciekawy strój. A my możemy dostarczyć 
wszystkie, jakie sobie wysmażycie. Rycerze i damy, wiedźmini i czarodziejki, kowboje 
i Indianie, szlachta i kosmonauci, potwory i anioły – co tylko chcecie. Wszystkie w  wielu 
wariantach i rozmiarach.
Rzeczy z naszej garderoby uczestnicy imprezy będą też mogli wybrać on-line, jeszcze przed 
rozpoczęciem eventu – wtedy na zamku będą na nich czekały pełne, kompletne zestawy 
średniowiecznych ubrań.

WYPOŻYCZALNIA KOSTIUMÓW



W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ przenośna garderoba z niesamowitym wyborem kostiumów

 ◆ przebieralnia

 ◆ wykwalifikowani animatorzy/styliści, służący pomocą w doborze kostiumów

 ◆ na specjalne zamówienie – charakteryzatorka, tworząca na poczekaniu specjalne 
makijaże, realistyczne blizny i inne tego typu efekty

 do 100 osób    2 godziny  $$  2 000 PLN



fot.: Kamil Nowakowski

BEER PONG

Fenomenalna i jedna z najpopularniejszych zabaw imprezowych na świecie! Przekonacie 
się, że nie jest łatwo trafić piłeczką pingpongową do plastikowego kubka – szczególnie, 
gdy ma się na koncie kilka piw! Posiadamy atestowany stół, który zapewnia jeszcze 
ciekawszą rozgrywkę – zarówno w wersji alkoholowej jak i bezalkoholowej!



fot.: 5 Żywiołów

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ profesjonalny stół do beerponga z kompletem akcesoriów

 ◆ odpowiednia ilość piwa (alkoholowego lub bezalkoholowego)

 ◆ animator pełniący rolę sędziego i komentatora

do 4 osób/mecz + widownia    1 mecz trwa 5 do 30 min.  $$  1500 PLN



fot.: 5 Żywiołów

WORMSY

Przebojowa gra zespołowa na podstawie kultowej serii gier wideo od studia Team17. 
Podzieleni na zespoły gracze wcielają się w tytułowe robaki – zakładają specjalne worki 
na szelkach, a w kolejnych turach mogą zdobyć nowe (bezpieczne) bronie i użyć ich do 
pokonania przeciwników. Z wojny totalnej tylko jedna drużyna może wyjść zwycięsko! 

To szalona rozgrywka, w której każda tura może przynieść całkowitą zmianę sytuacji na 
polu bitwy. I kolejne salwy śmiechu uczestników. Polecamy ją wszystkim, którzy lubią 
odrobinę ruchu i bardzo dużo humoru, który docenią nie tylko grający, ale i widownia.



fot.: 5 Żywiołów

W skład atrakcji wchodzi: 

 ◆ kostiumy Wormsów

 ◆ zaaranżowanie „planszy” do gry

 ◆ bezpieczne bronie i power-upy

 ◆ animator pełniący rolę arbitra i komentatora

do 20 osób/h    do 180 min.  $$  2500 PLN



Kubb jest wywodzącą się ze szwedzkiej Gotlandii grą, w którą ponoć grali już wikingowie 
- a więc z pewnością również morscy rozbójnicy jarla Palnatokiego z położonego u ujścia 
Odry Jomsborgu. Zwycięstwo osiąga się przez przewrócenie należących do przeciwnika 
drewnianych kręgli rzucanymi w nie zbijakami, przy czym najpierw należy pozbyć się 
pionów, a na końcu Króla. W Kubba gramy w dwóch drużynach (każda składa się z 2-4 osób), 
a rozgrywka trwa zazwyczaj od 10 do 30 minut.

BOISKO DO KUBBA



W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ prowadzący

 ◆ boisko do rozgrywki 

 ◆ zestaw drewnianych kręgli

1 boisko:8-16 osób/h    do XX h  $$  600 PLN
3 boiska:24-48 osób/h    do XX h  $$  800 PLN



INNE



Dzięki specjalnej matrycy do  nia monet uczestnicy własnoręcznie będą mogli wykonać 
pamiątkową monetę. Aby tego dokonać wystarczy do matrycy włożyć tzw. krążęk  
a później przez mocne uderzenie młota otrzymać gotową monetę z wybranym przez 
Państwa symbolem.  Wzór monety może być dowolny. Sugerujemy stworzenie własnej 
matrycy do wybijania – z jednej strony logo firmy a z drugiej strony grafika z datą. 
W przyszłości matryca zostaje do dyspozycji a wymianie posłuży tylko jedna (tańsza) część, 
dzięki czemu pracownicy będą mogli je kolekcjonować.

WYBIJANIE MONET



fot.: Piotr Müller - Fotografia

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ prowadzący, który w razie potrzeby będzie pomagał przy wybijaniu monet

 ◆ specjalna dwuczęściowa matryca do wybijania monet, która będzie Państwa własnością

 ◆ 500 krążków do wybijania monet

 ◆ 500 plastikowych pojemników na monetę

do 100 osób    do XX min.  $$  5 400 PLN



fot.: 5 Żywiołów

Oddajemy do Państwa dyspozycji oddział zamkowych strażników, który będzie 
niewątpliwa ozdobą urządzanego przez Państwa wydarzenia. Strażnicy ubrani w wybrane 
przez Was stroje (średniowiecze, siedemnastowieczne bądź napoleońskie) trzymają wartę 
w wybranych punktach obiektu, w którym odbywa się Państwa impreza. Straż może 
także uczestniczyć w orszaku weselnym, oddawać salwy z muszkietów lub hakownic, a 
nawet zainscenizować pojedynek. Może także trzymać wartę przed kościołem, stworzyć 
szpaler dla wychodzącej z kościoła Pary Młodych, bądź po prostu cieszyć oczy obecnych  
przechadzając się patrolami po całym terenie imprezy.

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ obecność na imprezie roty Straży Zamkowej w strojach z wybranej epoki
 ◆ opcjonalnie: dodatkowe atrakcje (salwa z muszkietów, pojedynki rycerskie itp.)

dowolna widownia    do 4 godzin  $$  1500 PLN

ASYSTA STRAŻY ZAMKOWEJ



fot.: 5 Żywiołów

Zapewniamy profesjonalnego fotografa i odpowiednie, zależne od charakteru imprezy  
tło lub ściankę do zdjęć. Możemy też zadbać o utrzymane w klimacie eventu kostiumy i 
rekwizyty, których mogliby używać pozujący do fotografii goście. Opcjonalnie zapewniamy 
również obecność na miejscu wykwalifikowanej charakteryzatorki z rozbudowanym 
zestawem do charakteryzacji filmowej (makijaż, blizny, tatuaże itp.), a nawet przebranych 
w klimatyczne kostiumy animatorów lub cosplayerów, mogących wspólnie z uczestnikami 
eventu pozować do zdjęć.

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ profesjonalne fotostudio (zgodnie z wybranym wariantem)
 ◆ pełna obsługa fotograficzna (zgodnie z wybranym wariantem)

wariant 1 - fotograf  i kostiumy:do 30 osób / godzina    do 4 godzin  $$  3700 PLN
wariant 2 z charakteryzatorką:5-20 osób / godzina   do 4 godzin  $$  4300 PLN

wariant 3 z przygotowaniem tła:    $$  do ustalenia

FOTOSTUDIO



STRZELANIE Z ŁUKU/KUSZY

fot.: Piotr Müller - Fotografia

Każdy ma do dyspozycji dwa bezpieczne bełty/strzały, aby strącić ustawiony na pieńku 
przedmiot. Jeżeli to się uda, uczestnik otrzymuje drobną nagrodę.

W skład atrakcji wchodzi:

 ◆ jedno lub więcej stanowisk kuszniczych/łuczniczych
 ◆ kusze i bełty/łuki i strzały
 ◆ opieka i instruktaż wykwalifikowanych animatorów

1 tor:do 20 osób/h    do 180 min.  $$  2600 PLN

2 tory:do 40 osób/h    do 180 min.  $$  3400 PLN



Poniżej znajdziecie Państwo kilka spośród setek różnorodnych przedsięwzięć, które 
mieliśmy przyjemność do tej pory realizować: 

 ◆ Stworzenie Szkoły Wiedźminów – wysokobudżetowej przygody na polskich zamkach.

 ◆ Obsługa Gwent Challenger – nasi aktorzy jako postaci tła ubarwiali 3 edycje turnieju: 
Kopalnia Soli w Wieliczce, Warownia Jombsborg, Zamek w Mosznej.

 ◆ Nagranie serii filmów „Gwent Challenger Short Story”, uwzględniających głosowanie 
widzów, którzy mieli wpływ na to, jak potoczy się historia głównej nagrody turnieju.

 ◆ Pokaz do muzyki na żywo podczas Epic Game Music – nasi aktorzy przygotowali 
widowiskowy pojedynek wiedźmina z Leszym, który odbył się na oczach dużej widowni.

 ◆ Akcja promocyjna gry „Diablo III”, filmu „Hobbit”, premiery serialu „Wiedźmin”.

 ◆ Stworzenie interaktywnej gry wideo „Podróż w Czasoprzestrzeni”.

 ◆ Stworzenie larpa Battle Quest – największej gry bitewnej w Polsce.

 ◆ Setki pikników, pokazów, imprez integracyjnych i innych eventów!

NASZE PORTFOLIO

http://www.witcherschool.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TENpXAMH2Uc
https://www.youtube.com/watch?v=-OWfUJXVjLQ
https://www.youtube.com/watch?v=edogI3fJN04
https://www.youtube.com/watch?v=ExoSLrTkT0M&t
https://youtu.be/q6m4WyyYsP0


ZAUFALI NAM



Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub którymś z jej elementów,  
zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@5zywiolow.com. 

Polecamy również zapoznać się z naszą stroną 5zywiolow.com.

ZAPRASZAMY!

mailto:biuro%405zywiolow.com?subject=
http://www.5zywiolow.com

