GRY TERENOWE
Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę w roztoczańskim lesie?
Myślisz, że poradzisz sobie z niełatwymi zagadkami, które należy rozwiązać w jak
najszybszym czasie i bez większego problemu wykonasz zadania, które czasami będą
wymagały pomocy kompana?
Daj się ponieść przygodzie, gry terenowe to coś, czego szukasz – dzięki niej połączysz
zwiedzanie Roztocza ze świetną zabawą!
Trasy przebiegają przez najpiękniejsze szlaki Roztocza – wzdłuż rzeki Jeleń, wodospadów
na Tanwi, Rezerwatu Czartowe Pole i wielu innych miejsc, które czekają na to byś je odkrył!
Oferujemy gry piesze, rowerowe i kajakowe na rzece Tanew.
Na czym polega gra terenowa? Celem gry jest odnalezienie
poszczególnych punktów, wykonaniu konkretnych zadań, dotarcie do określonych miejsc i
zebraniu przedmiotów, które będą niezbędne do pokonania całej trasy.
Kluczem do sukcesu będzie spryt i zaradność, musicie udowodnić, że to Wasza drużyna
zasługuje na podium!
Do dyspozycji niezbędny sprzęt: odbiorniki GPS, tablety, saperki, wykrywacze metalu,
mapy a po drodze zdobędziecie kolejna niezbędne artefakty. W grze najważniejsza jest
szybkość, wiedza, pomysłowość i spryt! Dobierz najlepszą drużynę i zgłoś się do nas, my
sprawimy, że czas, który spędzisz na Roztoczu będzie niezapomniany i na pewno będziesz
chciał tutaj wrócić! Gry organizujemy dla dorosłych, młodzieży i dzieci już od 6ego roku
życia.

Gra Terenowa Żółta „Skrzynia Czarodzieja z
Puszczy Solskiej”
Trasa: wzdłuż rzeki Jeleń, szlak żółty, wodospad na rzece Jeleń
Czas: ok. 2,5 godziny
Cena: 20zł / osoba (w zależności od ilości osób – możliwość negocjacji ceny)
Plan:
Gra zaczyna się w Suścu przy ulicy Tomaszowskiej 25, tam uczestnicy dostają informacje
odnośnie całej zabawy, niezbędny sprzęt i mapy.
Przez całą trasę grupy muszą odnaleźć koperty ukryte w lesie, przedmioty potrzebne do
wykonania specjalnych zadań, m.in. odnalezienie złotej skrzyni, przejście przez leśną
pajęczynę pająka gigant, bieg ze smoczym jajem, przejście na linie przez rwący potok –
uwaga możliwość zmoczenia skarpetek! A wszystko to należy wykonać w jak najkrótszym
czasie!
Agencja Eventowa Hulaj Duszo!
Magdalena Hałasa
Tomaszowska 25
22-672 Susiec
NIP 921 197 22 36

Kontakt:
Tel. 726 340 933
email: hulajduszo@gmail.com
www.hulaj-duszo.pl
facebook.com/hulajduszo

Do rozwiązania będą również niełatwe zadania – wymagające trzeźwego myślenia, a wyniki
będą potrzebne do otworzenia skrzyni Czarodzieja z Puszczy Solskiej.
Po powrocie z gry następuje ogłoszenie wyników gry, wręczenie upominków dla zwycięskiej
grupy, losowanie nagród i pamiątkowe zdjęcie.

Gra Terenowa Niebieska „Zaszumiało przy
Zamczysku!”
Trasa: Niebieski szlak, przebiegający przez Zamczysko/Kościółek, długość trasy – ok. 10km
Czas: 4 godziny
Cena: 25zł / osoba (w zależności od ilości osób – możliwość negocjacji ceny)
Plan:
Jak sama nazwa wskazuje, podczas tej trasy możliwe, że zaszumi Wam nieco w głowie!
Celem wyprawy jest odnalezienie punktów, które będą ukryte w trudno dostępnych
miejscach – do tego celu niezbędne okażą się GPSy, tablety, wykrywacz metalu i saperka.
Trasa przebiega przez niezwykle urokliwe miejsca Roztocza. Podczas trasy, uczestnicy będą
mogli poznać niezwykle ciekawe legendy roztoczańskie, które będą potrzebne do wykonania
niektórych zadań.
Po skończonej grze – ognisko dla całej grupy.

Gra Terenowa Czerwona „Masz Ci Czart!” rowerowa
Trasa: Czerwony szlak / droga prowadząca do Rezerwatu Czartowe Pole, ok. 25km
Czas: ok. 4-5 godziny
Cena: 30zł / osoba (w zależności od ilości osób – możliwość negocjacji ceny)
Plan:
Objaśnienie zasad gry, podział na grupy (maksymalnie 4 grupy), wręczenie niezbędnego
sprzętu do gry (scenariuszy, tabletów, mapek, gpsów), sprawdzenie stanu rowerów
(możliwość wypożyczenia).
Trasa jest podzielona na część pieszą i rowerową. Po drodze wiele zadań
i zagadek do rozwiązania. Jednym z zadań będzie między innymi odtworzenie
zdarzeń z przeszłości z filmików, które będą dostępne na tabletach, odnalezienie
potrzebnego sprzętu, który będzie ukryty w poszczególnych, ciężko dostępnych miejscach
trasy, wiele zagadek i łamigłówek, zmuszających do myślenia i współpracy grupy.
Po powrocie do Suśca grill lub ognisko. Wręczenie nagród zwycięskiej grupie.
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Kajakowa Gra Terenowa (dla osób powyżej
16 roku życia)
Trasa: Spływ kajakowy, ok. 5km, trasa Paary- Rebizanty na rzece Tanew
Czas: 3-4 godziny
Cena: 15zł / osoba (+ kajak 25zł/ osoba)
Plan:
Trasa rozpoczyna się w miejscu startowym spływu kajakowego, tam grupa dostaje
informacje odnośnie zadań, które ich czekają. Poziom wody w rzece nie jest wysoki, przez co
cała trasa jest bezpieczna. Drużyny są podzielone na małe grupy, które muszą ze sobą
współpracować, żeby wygrać całą grę. Zadania, które czekają grupy mogą sprawić, że
niektórzy z uczestników będą musieli się zamoczyć w zimnej wodzie. Każda grupa będzie
musiała na podstawie mapy znaleźć fanty, które pozwolą na dodatkowe punkty podczas
ostatecznych wyników.
Po zakończonym spływie, grupa spotyka się w namiocie, gdzie mogą skorzystać z
przygotowanych atrakcji i rozpalić ognisko.

Gra Terenowa „Mikstura Czarownicy” – dla
osób powyżej 18 roku życia
Trasa: do wyboru krótsza 3(km) i dłuższa (8km), obie przebiegają przez roztoczański las.
Czas: 3-4 godziny
Cena: 25zł / osoba
Plan:
Uczestnicy gry dostają wszelkie wytyczne, niezbędny sprzęt – mapki, tablety, itp. Zabawa
zaczyna się przy ulicy Tomaszowskiej 25. Trasa przebiega przez las, wzgórza, w pobliżu rzeki i
łąk. Do zadań uczestników będzie należało między innymi znalezienie wszystkich ukrytych
składników do stworzenia wybuchowej Mikstury Czarownicy. Składniki te, będą
tajemniczymi wyskokowymi nalewkami, których skład będą musieli odkryć sami
zainteresowani. Wygrywa ta drużyna, która odnajdzie wszystkie składniki, odgadnie ich
skład, sama stworzy własną miksturę i dotrze do mety w jak najlepszym stanie! 

Chętnie stworzymy scenariusz „szyty na miarę”!
Powiedz nam, czego szukasz a my to znajdziemy!
Ceny są uzależnione od ilości osób, biorących udział w grze i przewidzianych atrakcji.
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