Urodziny strzeleckie
Organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Oferujemy pakiet atrakcji strzeleckich w
konwencjach: country, myśliwskie, dynamiczne i zespołowe. Strzelamy z: z łuku, mini pistoletów laserowych
oraz pistoletów, karabinków, strzelb asg oraz śrutowych. 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 i inne.

Miejsce
Impreza może się odbyć u Państwa ogrodzie lub innym zaproponowanym przez Państwa miejscu po wstępnych
oględzinach i akceptacji terenu pod kątem wystarczającej dostępności miejsca i bezpieczeństwa. Jeśli nie dysponują
Państwo dogodnym miejscem możemy Państwu zaproponować naszą lokalizację. Imprezy urodzinowe realizujemy na
terenie zachodnich powiatów od Warszawy (naszą siedzibą jest Brwinów).
Poniżej przedstawiamy proponowane atrakcje na imprezy urodzinowe.

Urodzinowe 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 urodzinowe
 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

Powyższe treści pochodzą ze strony internetowej firmy BOWSYSTEM, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o naszej
aktualnej ofercie wejdź na www.bowsystem.pl. © Copyright 2017 by BOWSYSTEM.

