
PRZEDSTAWIA





ONLINE INTEGRACJA
Nowa sytuacja w krótkim czasie zmusiła większość firm do 
reorganizacji “normalnego” funkcjonowania. Jednym z najczęściej 
wybieranych  rozwiązań jest praca zdalna. W dzisiejszej 
rzeczywistości jest ona formą ochrony dla pracowników, 
a jednocześnie pozwala na funkcjonowanie firmy. Jednak, to co jest 
atutem pracy zdalnej jest także jej największa wadą - IZOLACJA.

Dlaczego izoalacja ma negatywny wpływ na Zespół?

Ponieważ: codzienne spotkania, choćby krótkie pogawędki przy 
kawie, zawiązują firmową wspólnotę, budują więzi, porozumienie.

Dlatego proponujemy Państwu 
TEAMBUILDING ONLINE!
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PRZED WYDARZENIEM
CO PROPONUJEMY?



Aby każdy z uczestników zabawy mógł 
jeszcze lepiej wczuć się w naszą integrację 
proponujemy bezdotykową dostawę pod 
drzwi domu wybranego przez Państwa packa 
imprezowego.

To co się tam znajdzie – zależy już od Państwa!  

NIEZBĘDNIK 
IMPREZOWICZA
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INTEGRACJE ON-LINE



Razem ze swoimi zespołem będziecie mieli 
niesamowitą okazję, żeby stworzyć klip do wybranego 
utworu. A to wszystko bez wychodzenia z domu! Salon 
zamieni się w plan zdjęciowy, sypialnia w garderobę 
a rzeczy, które na co dzień mogły wydawać się 
bezużyteczne staną się nieocenionymi gadżetami! 
W jaki sposób zaprezentujecie się na ekranie zależy 
tylko od Was –  only sky is the limit.

Co dalej? 

Teledysk możemy udostępnić uczestnikom w postaci 
linku do wspólnego oglądania. Proponujemy również 
rozszerzenie wariantu o zorganizowanie uroczystej 
premiery w wersji online. Podczas wirtualnej gali, 
prowadzonej przez przebojowego konferansjera, 
zaprezentujemy film a także wręczymy nagrody za 
najlepsze produkcje. 

TELEDYSK
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Barowa Familiada nawiązuje do 
popularnego teleturnieju. Pod-
czas tej gry uczestnicy muszą 
obstawiać i odgadywać, jak 
ankietowani odpowiadali na 
zadane im pytania. Kategorie 
dobrane są w sposób humory-
styczny, a odpowiedzi ukazują 
różnice między punktem widze-
nia kobiet i mężczyzn.

FAMILIADA
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Quiz Show to lekka, drużynowa for-
ma rozrywki intelektualnej polega-
jąca na sprawdzaniu posiadanych 
wiadomości z różnych dziedzin 
np. kino, sport, geografia, muzy-
ka, media itp. Swoją formą przypo-
mina popularne teleturnieje, takie 
jak “Awantura o kasę” czy “Postaw 
na milion”, których zadaniem jest 
odpowiadanie na pytania

QUIZ SHOW
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Crime  Show to zabawa zmieniająca 
drużyny  w  agencje detektywistyczne 
.Uczestnicy mają za  zadanie rozwiązać 
kryminalną zagadkę. Podczas tej gry 
krok po kroku odkrywają zbrodnię, 
a ich celem jest połączenie wszystkich 
faktów i dopasowanie do siebie 
kolejnych elementów układanki.

Zobacz:

https://www.youtube.com/

CRIME SHOW
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http://www.youtube.com/watch?v=huigKajSxUE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dGhyOmQbZkDWK12KBaH9ib44qcFgqInsqjOoiHRBgNDI0Lf1jYPuD7ks


Zabawa polega na wykonaniu przez 
wszystkich członków drużyny danego 
zadania w danym czasie.

W ciągu 1,5h zmierzymy się z różnego 
rodzaju zadaniami (logiczne, sportowe, 
kreatywne, zespołowe), ale wszystkie 
bezpieczne do wykonania w domu.   

Radzimy się śpieszyć! 
… ale liczy się też kreatywność.

HOME CHALLENGE 
WERSJA SHORT 
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Jak rywalizować nie wychodząc z domu? Nic trudnego! 
Wystarczy zagrać w innowacyjną grę HOME CHALLENGE. 
Każdy uczestnik loguje się do specjalnego panelu gry i ma do 
wykonania 10 zadań w określonym czasie. Wszystkie zadania 
może wykonać w domu i są one podzielone na kilka kategorii: 
logiczne, manualne, fotograficzne, firmowe. 

Każde zadanie po odblokowaniu jest aktywne tylko przez 
określoną ilość czasu. Na wykonanie zadania jest zazwyczaj od 2 
do 10 minut. Jeśli uczestnik nie zdąży podać odpowiedzi w tym 
czasie lub nie wgra zdjęcia to zadanie automatycznie się blokuje 
i nie ma możliwość ponownego odblokowania.

Gra może też być podzielona na kilka dni a zadania mogą pojawiać 
się każdego dnia o określonej godzinie. Po zakończeniu gry 
podajemy zwycięzców, a z przesłanych zdjęć możemy zrobić 
film na pamiątkę.

HOME CHALLENGE 
WERSJA LONG
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To, że nie możemy spotkać się razem nie 
oznacza, że nie możemy poczuć sportowej 
rywalizacji! 

Proponujemy przeprowadzenie zawodów 
sportowych w dwojaki sposób: 

1. Sporty online – podział na drużyny 
i rozegranie prawdziwego meczu lub… 
2. Mini rozgrywki sportowe, które będą 
toczyć się u Państwa w domach.
 
Kto okaże się najlepszy? 

ZAWODY 
SPORTOWE
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Inne propozycje: 

1. Face Yoga 
2. Medytacja z mnichami 
3. Salsa rodem z Puerto Rico 
4. Trenuj z Samurajem Tokyo 
5. Budujemy sześciopak 
6. Wonder Woman czyli warsztaty samoobrony 
7. Warsztaty zdrowego odżywania

ZAWODY 
SPORTOWE
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Czym dokładnie jest escape room? To 
fascynująca gra rozgrywana w dedyko-
wanych pokojach wypełnionych scengo-
rafią filmową i zagadkami. Celem gry jest 
rozwiązanie szeregu zagadek prowadzą-
cych do wyjścia z pokoju lub wykonania 
zadania.
 
Co znaczy Espace Room on-line? 

To oferta gry online w stacjonarnych 
pokojach, przetestowanych przez tysiące 
graczy. Wyobraź sobie, że grasz w re-
alnym pokoju z dowolnego miejsca na 
świecie! W rzeczywistości nie musisz so-
bie tego wyobrażać – po prostu… zagraj!

ESCAPE ROOM
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Nietypowa gra online z humorystyczną fab-
uła w teatralnej konwencji. 

Zapraszamy do świata pełnego łamigłówek, 
kreowanego przez grę aktorską, taniec oraz 
efekty wizualne i akustyczne. Gra składa się 
z trzech etapów, przeplatanych występami 
artystycznymi z udziałem aktorów i tancerzy. 

Po uroczystym otwarciu z udziałem 
wszystkich, dzielimy uczestników na mniejsze 
grupy i umieszczamy w osobnych „pokojach”. 
Elementy rywalizacji spotęguję emocje 
i zmobilizuje ich do walki o zwycięstwo. 

WYKRĘĆ 
NAGORDĘ
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Uczestnicy wcielają się w grupę kolekcjonerów, którzy 
działają na zlecenie pewnego dużego domu aukcyjne-
go. Ich zadaniem jest przeczesywanie antykwariatów, 
pchlich targów w całej Europie, czyli miejsc, gdzie moż-
na tanio nabyć cenne przedmioty. Tym razem trafili na 
lotnisko w jednej z europejskich stolic, gdzie właśnie 
odbywa się aukcja zgubionych przez podróżnych wal-
izek. Od zaprzyjaźnionego pracownika lotniska dostają 
informację, że w walizkach pojawi się nieco zabytkowej 
biżuterii, kilka interesujących dzieł sztuki oraz pamiątki 
związane z gwiazdami Hollywood. Lotniskowymi zak-
upami są zainteresowani wysłannicy kilku domów auk-
cyjnych, którzy będą ze sobą konkurować.

Pracownik lotniska przed każdą aukcją wskaże, na które 
kolory walizek warto zwrócić uwagę, by mieć szanse 
wylicytować cenną zawartość. To gracze muszą ustalić, 
w które z nich zainwestują pieniądze swojego szefa. 
Nie będzie zachwycony, kiedy dowie się, że zostały wy-
dane na czyjąś brudną bieliznę. Wygrywa zespół kolek-
cjonerów, który zdobędzie najcenniejsze artefakty.

KOLEKCJONER
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Uczestnicy gry wcielają się w rolę koloniza-
torów na Marsie. Ich zadaniem jest wybudowa-
nie w trakcie 3 miesięcy (3 rund) dobrze pros-
perującej bazy kosmicznej.

Każda runda składa się z fazy dokładnego 
planowania oraz bardzo szybkiej i intensywnej 
fazy realizacji, kiedy gracze muszą wdrożyć 
swoje plany w życie. Każde zadanie ma określony 
priorytet oraz wartość punktową. Niektóre 
zadania są niezbędne do powodzenia całej misji, 
a inne jedynie kuszą wysoką liczbą punktów. 
Po każdej rundzie uczestnicy podsumowują 
swoja pracę, weryfikują plan.

MISJA MARS
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1. Obcy są wśród nas 
2. Decyzje 
3. Afera czarnej ręki
4. Telefony 
5. Race around the World 
6. CSI Hacienda 
7. The Infinite loop 
8. Peak performance 
Dokładne opisy dostępne u naszego 
przedstawiciela 

INNE GRY 
FABULARNE
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PODRÓŻOWANIE
Ograniczenia 2020 roku spowodowały, że wielu z nas 
tęskni za podróżowaniem, więc zróbmy to online! 

Proponujemy: 
1. Spotkanie z przewodnikiem, który pokazując zdjęcia 
i filmy opowiada uczestnikom o danym regionie. 

2. Śladami historii – storytelling – zwiedzanie danego 
regionu w postaci storytellingu, czyli podążania śladami 
filmu, bohatera itd. 

3. Opowieści dalekich podróżników – niesamowite 
historie w formie online. 

4. Wirtualny spacer – zwiedzenia z przewodnikiem 
danej destynacji w formie filmu video. 

5. Video 360 - Specjalnie przygotowany materiał video, 
gdzie uczestnik ogląda daną przestrzeń w formacie 360 
stopni, zaglądając w różne jej zakamarki.

20



PODRÓŻOWANIE
6. Wirtualne muzeum, Wirtualny spacer po muzeum. 
Uczestnicy mogą z własnej sofy zajrzeć do Luwru 
w Paryżu, British Museum, Narodowego Muzeum 
Historii Naturalnej Smithsonian w Waszyngtonie. 

7. Animacja z lektorem – animacja dotyczącej historii 
danego obiektu, np. fabryki firmowej, kraju lub 
konkretnego miejsca. 

8. Podróż w formie VR – spektakularna forma zwiedzania 
w formie VR. 

9. Live prosto z… - Transmisje na żywo z danej destynacji.
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1. Dawno, dawno temu… - czyli wspólne tworzenie 
historii. Uczestnicy otrzymują listę zagadnień, narracji, 
postaci, a ich celem jest zbudowanie jednej spójnej 
historii. 

2. Speed dating - losowanie zestawu pytań, a następnie 
dzielenie uczestników na wirtualne pokoje, w  których 
wzajemnie odpowiadają na wylosowane pytania. Po 
3 minutach następuje tzw.zmiana partnera/partnerki 
w pokoju i tym sposobem uczestnicy w prosty sposób 
mogą się lepiej poznać, a przy tym dobrze bawić. 

3. Zagraj w Sztukę - Specjalnie przygotowana gra, 
w trakcie której uczestnicy najpierw zdobywają wie- 
dzę z zakresu sztuki, a następnie biorą udział w grze, 
w której sprawdzają swój poziom wiedzy dotyczący 
dzieł sztuki z różnych okresów. 

4. Wspólne oglądanie filmu - Jak by to było oglądać 
film ze wszystkim pracownikami, który przerywany 
jest tajemniczymi zagadkami, wnioskami lub dyskusją?

INNE
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5. Bingo/koło fortuny live - Gra w wirtualne bingo 
czy koło fortuny, gdzie w formie live streamingu 
uczestnik łączy się ze studiem, w którym znajduje 
się maszyna losująca. 

6. Typeracer - międzywydziałowe zawody w szybkim 
pisaniu na klawiaturze. 

7. Kalambury - Prowadzący rysuje lub pokazuje, 
a uczestnicy zgadują indywidualnie lub drużynowo. 
Druga wersja angażuje uczestników w rysowanie 
i pokazywanie do kamery. 

8. Wspólny gaming - Gaming w sieci jest czymś, co 
funkcjonuje od lat, dlatego integrację pracowników 
również można przenieść do świata wirtualnych gier.

9. In the picture – sugestywna produkcja video, na 
którą złożą się zdjęcia zrobione przez uczestników, 
dając okazję do odkrywania firmowych indywidual-
ności. 

INNE
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WARSZTATY



Wspólne gotowanie na odległość to może być ciekawe 
doświadczenie, a do tego jakie… pyszne! 

Pod drzwi uczestnika spotkania dostarczymy zapakowane 
hermetycznie produkty, które przydadzą się podczas spotkania. 
Transport składników odbywa się w warunkach chłodniczych, są 
one dostarczane w nocy bądź nad ranem przed warsztatami, pod 
drzwi uczestników (podobnie jak dietetyczny catering).

Podczas spotkania ugotujemy wspólnie 3-4 dania, a nasi kucharze 
poprowadzą w pełni interaktywne szkolenie, w czasie rzeczywistym, 
z możliwością zadawania pytań prowadzącemu. 

Proponowane kuchnie: 
• polska, 
• indyjska, 
• tajska, 
• włoska, 
• meksykańska, 
• malezyjska. 
Do tego oczywiście proponujemy dobre wino pasujące do dania.

GOTOWANIE
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1. Warsztaty serwowania jedzenia – najlepiej połączyć 
z warsztatami gotowania. 

2. Dekorowanie słodkości – jak zrobić najpiękniejsze tort/
muffinki/babeczki? 

3. Storytellingowe warsztaty kulinarne – warsztaty połączone 
z opowieściami o regionie, z którego przygotowywane jest danie. 

4. Warsztaty baristyczne 

5. Blind testing - uczestnicy otrzymują do domu paczki 
z konkretnymi daniami. Każda z paczek jest tak zapakowana, że 
uczestnik nie wie, co kryje zawartość. Otrzymuje instrukcje, jak 
ma się obejść z paczką, czyli siada przed komputerem, zakłada 
opaskę na oczy, otwiera paczkę i degustuje. Inni uczestnicy 
wiedzą, co dany uczestnik otrzymał i kibicują w smakowaniu 
i zgadywaniu, co dostał.

ATRAKCJE 
GASTRONOMICZNE 
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6. Drinking roulette - nieformalna zabawa integracyjna w formie 
wirtualnej ruletki, gdzie uczestnicy odpowiadają na pytania, 
a każda błędna odpowiedź jest karana piciem. 

7. Warsztaty fotografii jedzenia - Wiele osób uwielbia 
fotografować to, co ugotuje lub to, co dostaje w restauracji. 
Robienie zdjęć jedzenia to sztuka. Nauczmy się być gwiazdą 
instagrama!

8. Warsztaty piwa i zakwasu – nauczymy gości ważyć własne 
piwo, do tego proponujemy taesting różnego rodzaju piw. 

9. Degustacja kaw herbat, czy gorących czekolad wraz z grami 
i quizami. 

10. Nauka flair – czyli szkoła „rzucania butelkami”. 

ATRAKCJE 
GASTRONOMICZNE 
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Kosmetyki naturalne to hit ostatnich lat. Dlacze-
go nie przeprowadzić takiego eventu w formie 
zdalnej? 

Pod wasze drzwi dostarczymy odpowiednie 
produkty, a później nasza prowadząca opowie 
jak stworzyć odpowiedni kosmetyk. 

Proponujemy produkcję: 
• mydełek, 
• maseczek, 
• toników, 
• kremów, 
• perfum,
• balsamów… 
I wielu innych 

KOSMETYCZNE 
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W tej wersji postawimy na kreatywność 
naszych uczestników. 

Proponujemy: 
• decoupage, 
• las w słoiku/szkle/żarówkach, 
• torby/koszulki hand made, 
• kule zapachowe, 
• ozdoby filcowe, 
• ozdoby tematyczne,
• produkowanie własnych świec, 
• origami, 
• rękodzieła z porcelany,
• warsztaty bębniarskie, 
i … co jeszcze kreatywnego wymyślimy

KREATYWNE
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Scenariusz zabawy został przygotowany wraz 
z teatrem improwizacji. 

Warsztaty prowadzone są w sposób umożliwiający 
uczestnictwo każdej osoby dysponującej kom-
puterem z mikrofonem i kamerą. Zajęcia częścio-
wo prowadzone są we wspólnym pokoju, niektóre 
ćwiczenia realizowane są w parach lub trójkach, 
uczestnicy występują też na wirtualnej scenie, 
a reszta zespołu stanowi widownie. 

WARSZTATY 
IMPROWIZJACJI
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Wszyscy uczestnicy podzieleni na grupy 30, 
czy nawet 120 osobowe tworzą wielki obraz. 
Z pomocą internetowych aplikacji uczestnicy 
w 10 osobowych zespołach odtwarzają 
fragmenty wielkiej układanki. Każde okienko 
zooma staje się pikselem, tworzącym dzieło. 
Aby osiągnąć sukces, każdy musi wykazać 
się umiejętnością współpracy i komunikacji 
– wszyscy grają razem, nie ma miejsca na 
rywalizację. Wspólny wysiłek sprzyja refleksji 
nad pracą zespołową, co sprawia, że spotkanie 
ma również charakter rozwojowy. 

WSPÓLNY 
OBRAZ
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Kto z nas nie chciałby się nauczyć sztuki 
barmańskiej i serwować pyszne drinki? 

Z nami to możliwe. 

Na początku dla wszystkich zainteresowanych 
przygotujemy głosowanie na set drinków, 
którzy uczestnicy będą chcieli wykonać (aby 
ograniczyć ilość produktów). Następnie 
dostarczymy wybrane produkty pod drzwi 
uczestników. Wieczorem wszyscy spotkamy 
się na platformie do spotkań online, a nasz 
charyzmatyczny barman pokaże i nauczy nas 
robić różnego rodzaju drinki. 

A później, nie zostanie nic innego jak próbo-
wanie i dobra zabawa! 

BE A BARMAN!
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W tej wersji zaprosimy Państwa do degustacji 
wina lub whisky.
 
Goście pod drzwi domu dostaną eleganckie 
buteleczki wypełnione alkoholami z numerkami, 
do tego również odpowiednie szkło. Przez 
pierwszą część spotkania prowadzący z bardzo 
dużą wiedzą opowiada nam o wybranym alkoholu, 
jego historii jak należy nalewać itd. Następnie 
zaczynamy degustację! Będziemy po kolei wlewać 
trunki do szkła i próbować zgadnąć: pochodzenie 
i rok produkcji.  Kto okaże się najlepszy? 

Dodatkowo, możemy połączyć takie spotkanie 
z teasetingiem – czyli nauczymy gości dobierać 
odpowiednie przekąski do danego alkoholu. 

DEGUSTACJE 
I ZGADYWANKI 
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ŚWIĄTECZNE



1. Zaprojektuj kartkę świąteczną 
2. Jak nie znaleźć byle czego pod choinką? 
3. Race around the world – Christmas edition 
4. Warsztaty zdobienia bombek 
5. Warsztaty tworzenia wianków stroików 
6. Quilling – warsztaty papierowych ozdób 
7. Warsztaty tworzenia ozdób choinkowych 
8. Warsztaty świątecznej ceramiki 
9. Ozdabianie pierniczków 
10. Tworzenie lampionów 
11. Robienie świątecznych makram 
12. Warsztaty tworzenia kartek świątecznych 
13. Warsztaty pakowania prezentów 
14. Warsztaty kaligraficzne – etykiety na prezenty. 
15. Życzenia od serca – film z pracownikami firmy! 

ŚWIĘTA ONLINE
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WYSTĘPY



Proponujemy różnego rodzaju występy online. 
To doskonały sposób, aby zintegrować zespół. 
W trakcie show uczestnicy mogą komunikować 
się ze sobą na czacie komentując, to co się 
dzieje na scenie! 

Proponowane występy: 
• kabaret, 
• stand-up, 
• pokaz iluzji, 
• koncert,
• sztuka teatralna, 
• spotkanie ze sławną osobą, 
• spotkanie motywacyjne, 
• pokaz tańca… 
I wiele innych! 

DEDYKOWANE 
SHOW
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“Wieczór Komedii Improwizowanej ONLINE” to in-
teraktywny występ komedii improwizowanej. Spektakl 
jest tworzony na żywo w oparciu o sugestie publiczności. 
Transmisja odbywa się z teatru za pośrednictwem prywat-
nej transmisji na portalu YouTube do domu każdego ucze-
stnika, a komunikacja odbywa się poprzez czat. Widzow-
ie dostarczają sugestii aktorom. Zachęcamy do oglądania 
całymi rodzinami! 

TEATR 
IMPROWIZACYJNY
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A może zaprosić gwiazdy do studia (które 
sami wybierzecie!), a one wykonają dla Was 
wybrane piosenki? 

Uczestnicy staną się jurorami, którzy za po-
mocą aplikacji  zdecydują, kto był najlepszy. 

A może później razem nakręcimy teledysk? 

JAK ONI ŚPIEWAJĄ
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INNE



1. Speach motywacyjny. 

2. Masterclass - to bardzo wysokiej jakości format 
edukacyjno-inspirujący, zrealizowany na bardzo  
dobrym poziomie wizualnym, wręcz filmowym. Może 
on poruszać przeróżną tematykę.

3. Astrologia na ekranie – astrologiczne warsztaty online 
to propozycja, którą można wykorzystać we wszelkiej 
magicznej lub pseudonaukowej narracji. 

4. Iluzja nie tylko na ekranie – spełnij swoje marzenie 
z dzieciństwa i zostań magikiem! Weź udział w pokazie 
i sam naucz się podstawowych sztuczek w formie 
warsztatów. 

5. Just relax – popularne kolorwanki dla dorosłych 
w formie digital. 

AKTYWNOŚCI 
ROZWOJOWE
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6. Szkolenia online 

7. Warsztaty uważności - mindfullnes online, czyli uczenie 
się sztuki uważności w formie streamingu na żywo. 

8. Sztuka i wino - uczestnicy otrzymują niezbędny zestaw 
do realizacji wybranej formy sztuki (malarstwo, rzeźba, 
rysunek) oraz odpowiednie trunki. 

9. Warsztaty myślenia wizualnego - skechnoting, flipowanie, 
czyli zabawa w rysowanie dla dorosłych.
 
10. Pixelart - wspólne reinterpretownie obrazków. Mogą 
to być znane dzieła sztuki czy popkultury. 

11. Przewidywanie przyszłości - forecast, czyli 
przewidywanie przyszłości. Uczestnicy wcielają się w rolę 
futurologów, którzy mają za zadanie przeanalizować 
rynkowe trendy i przewidzieć sytuację ich firmy,

AKTYWNOŚCI 
ROZWOJOWE
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1. Global Innovation Day uczestnicy 
na specjalnie przygotowanej stronie
internetowej otrzymują zestaw 
interaktywnych kart do gry 
w odpowiedniej kombinacji. Ich 
zadaniem jest wymyślenie 
wyróżniający  się, innowacyjny 
przedmiot, usługę lub narzędzie, 
a wszystko to w sprytnej oprawie. 

2. Tworzenie zwiastuna filmowego. 

3. Diagnozowanie kompetencji – 
archipelago CG - strategiczna gra 
online do diagnozowania kompetencji 
pracowniczych. 

4. Konkurs na najbardziej kreatywne… 
- coś! Nie powiemy więcej 

INNE
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INTEGRACJE ZA POMOCĄ APLIKACJI



Propozycja gier teambuildingowych dla osób pracujących w domach, do 
rozegrania na własnych urządzeniach typu telefon, tablet z systemem iOS lub 
Android.
Gdy tylko gra się rozpoczyna, drużyny nazywają swój zespół i robią selfie 
drużyny, dzięki czemu zarówno nasz team jak i pozostałe drużyny będą mogły 
rozpoznawać ich na czacie. 

Gry możemy przeprowadzić tak, aby wszyscy zagrali ze sobą jednocześnie, 
lub też dać pole do samodzielnej gry, która na koniec pokaże wyniki graczy. 
W tym momencie wszystko się zaczyna. Uczestnicy mają do pokonania listę 
zadań podczas której wykonują quizy, aktywności, będą musieli odnaleźć kody 
QR, a nasze mini gry zawierać będą zabawy takie jak puzzle, dobieranie par, 
synonimy itp.
Drużyny mogą ze sobą kontaktować się przez chat i świetnie się bawić, 
integrując także z innymi drużynami. W trakcie zabawy uczestnicy widzą wyniki 
pozostałych teamów, co niewątpliwie wciąż podsyca żyłkę rywalizacji i zabawy.

Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze. 

INTEGRACJE ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 
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Gra na platformie MOOTEAM.

Ośmiu żołnierzy i jeden genialny generał. A stawką w bitwie jest 
cały skarb Hiszpanii.
Witajcie w „Domu z papieru”.

Jeśli już tu wejdziecie, nawet przez chwilę nie pomyślicie 
o wyjściu. Zapraszamy Was na grę na Ipada’ch, która przeniesie 
Was do świata hiszpańskiego serialu sensacyjnego. Dokładnie 
jak w pełnej emocji i zwrotów akcji produkcji tajemniczy człowiek 
ukrywający się pod pseudonimem „El Profesor” przygotuje Was 
do wykonania napadu. Każda z drużyn odgrywa rolę jednego ze 
zwerbowanych przez Profesora przestępców: Tokio, Rio, Berlin, 
Denver, Nairobi, Helsinki, Moskwa oraz Oslo. Waszym celem jest 
zdobycie przeróżnych umiejętności oraz przydatnych kodów by 
na końcu wspólnie dokonać skoku stulecia – napadu na mennicę.

W trakcie gry używamy nowoczesnej technologii, łączymy się 
przez Zoom, Microsoft team, grupę na FB, Youtube. Uczestnicy 
rozszyfrowują strony, zmieniają przeglądarki internetowe, 
rozwiązują łamigłówki.
Czas trwania: około 60 minut.

DOM Z PAPIERU
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One minute challenge 
Gra zawiera szereg zadań, wyzwań, quizów, mini gier, 
aktywności zręcznościowych, a każda z nich nie może trwać 
dłużej niż 1 minutę

Kwarantanna challenge 
Ta gra, wypełniona mnóstwem przeróżnych zadań, wyzwań 
pozwoli Wam pobudzić swoją kreatywność.

Podróż w czasie
Gra podczas której uczestnicy mogą chociaż na chwile 
przenieść się w inny wymiar.

Escape room
Gra stworzona z myślą o osobach chcących wirtualnie 
doświadczyć zabawy w popularnych pokojach zagadek.

Kocham łamigłówki
W tej grze przedstawione są zagadki różnego typu. Ważne, 
by można było się wykazać inteligencją, sprytem, intuicją, 
kreatywnością, umiejętnością kojarzenia czy poczuciem 
humoru.

Event quiz
Twoim zadaniem jest rozwiązywanie różnych łamigłówek 
i gier logicznych.

Running man 
Twoim zadaniem jest rozwiązanie zadania podczas pracy lub 
po prostu zebranie zadań i rozwiązanie ich później.

Into fresh air
Twoim zadaniem jest wspinanie się na 20 gór na całym 
świecie, które lokalizacje widzisz na mapie.

POZOSTAŁE SCENARIUSZE
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Teatr imrpowizacjji on-line
“Kłótnik Online” to tworzony przez Teatr improwizowany 
Magazyn Kłótni Konstruktywne.

Agent V
Twoim zadaniem jest rozwiązywanie  zadań, aby ukończyć 
większe misje.

Koronavirus
Uczestnicy  „przelatują” do Wuhan i innych miejsc, aby 
finalnie przekazać WHO zdobytą wiedzę na temat wirusa

Olimpic games
Aktywne challenge np. 30 min.  podczas których nagrywasz 
filmy, rozwiązujesz  zadania.

Quiz game
To aktywna zabawa i integracja grupy powiązana ze zdrową 
rywalizacją w formie quizu.

Scenariusz edukacyjny
Gra dla rodzin z dziećmi, opierająca się na kodach QR – quizy, 
pytania, zagadki.

Podróż po świecie
Gra podczas której uczestnicy zwiedzają miasta, poznają 
historie, ciekawostki  np. Kraków – Praga – Barcelona.

Lemoniadowy zawrót głowy
Gra podczas której w trakcie zadań uczestnicy zbierają przepis 
na lemoniadę, by finalnie wszyscy w domach przygotowali 
pyszny napój i łącząc się na zoom-ie wspólnie ją wypić.

CSR
Grając możesz dać dziecku wielką szansę na zmianę życia – 
ufunduj Indeks Akademii Przyszłości.

POZOSTAŁE SCENARIUSZE
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Myślisz, że to już wszystkie pomysły? 

Że nic więcej nie jesteśmy w stanie zaproponować? 

NIC BARDZIEJ MYLNEGO! 

To dopiero początek naszych możliwości… 

Może dedykowane show? 

Program artystyczny? 

Specjalny program Mikołajkowy? 

… 

Po prostu zadzwoń/napisz maila, a my zajmiemy się resztą. 
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+48 516 896 848

kontakt@foxevents.pl

ZASTRZEŻENIE I NOTA PRAWNA
Zaproponowane założenia koncepcyjne stanowią własność Fox Events oraz Karolina Rebzda Entertainment w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której strona przekazująca  
zastrzega poufność, której naruszenia polegające na ujawnieniu, przekazaniu innym osobom, kopiowaniu lub wykorzystywaniu tych informacji do własnych celów oraz wskazane 
w art. 721 Kodeksu Cywilnego, upoważniają stronę przekazującą do żądania od strony otrzymującej naprawienia szkody albo wydania korzyści powstałych z uwagi na naruszenie zakazu, 
a nadto chroniony jest prawem autorskim.


