Pikniki rodzinne
Organizujemy pikniki rodzinne, oferujemy kilkanaście konkurencji strzeleckich, w różnych konwencjach: country,
myśliwskie, dynamiczne, a także typowe zawody z klasyfikacją, pucharami i dyplomami. Poza aktywnościami
strzeleckimi oferujemy także szereg dynamicznych zabaw i gier dla dzieci i młodzieży, takich jak przeciąganie liny,
skakanie w workach, rzutki, pojedynki na miecze, mini szczudła. Wszystkie te atrakcje są źródłem niezapomnianej
zabawy. Staramy się, aby na naszych imprezach było życie, aktywność, współzawodnictwo, działania zespołowe, to
sprawia, że nawet "oporni" wciągają się do zabawy.

Logistyka
Występujemy zarówno w roli podwykonawcy imprez, jak i w roli organizatora całej imprezy. Najlepiej czujemy się kiedy
mamy piecze nad wszystkimi aspektami organizacyjnymi, zapewniając pakiet atrakcji wraz ze sceną z konferansjerem,
nagrodami, dyplomami i całym zapleczem łącznie z opieką medyczną i ochroną. Na naszych imprezach zawsze jest
sporo śmiechu i pozytywnych emocji, wszyscy wychodzą zadowoleni i pytają kiedy i gdzie można nas spotkać ponownie.

Atrakcje strzeleckie
 Preria - strzelanie z "konia" (osiodłanej beczki)
 Saloon - Strzelanie z rewolweru do reaktywnych celów
 Winnetou - strzelanie z łuku do tarcz
 Ambona - strzelanie z "ambony" do figurek zwierząt
 Biegnący dzik - strzelanie do uciekającego dzika (ruchoma figurka
dzika poruszająca się w lewo i prawo)
 Nocny patrol - strzelanie do tarczy ukazującej się zza przesłony
 Kiwak - strzelanie z rewolweru do metalowych tarcz ukazujących
się z za wahadła zasłaniającego tarcze.
 Pojedynek - strzelanie parami do reaktywnych tarcz
 Ugasić pragnienie - która zespół pierwszy opróżni plastikową
butelkę pełną wody, strzelając do niej z rewolweru.

Inne atrakcje piknikowe
 Przeciąganie liny
 Skakanie w workach
 Czołganie się pod zasiekami
 Chodzenie na mini szczudłach
 Ścieżka fakira
 Wyścigi na nartach wieloosobowych
 Tandemy do celu - rzucanie do celu
parami zespoły rodzic + dziecko
 Burzenie wieży z puszek
 Pojedynek na miecze
 Dart laserowy - pistolet laserowy i
tarcza aktywowana przez laser
 Rzucanie podkową do celu
 Rzutki (dart)
 I inne
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