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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta organizacji wyjazdu integracyjnego dla
lokalizacja i termin:
----------program autorski ‘Progenja’ do użytku wewnętrznego
(ochrona prawna zgodnie z Ustawą z dn. 04.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Rationale:
Dbałość o klienta wewnętrznego przekłada się na wyniki finansowe firmy. Jedną z
form zacieśniania współpracy i podtrzymywania dobrych relacji są imprezy
integracyjne. Miłe połączenie życia prywatnego z zawodowym w niezobowiązującej
atmosferze, wspólne działanie czy to oparte na motywującej rywalizacji czy też na
harmonicznym działaniu, wspólna biesiada z konkursami - oto przeżycia, które nie
pozostają bez echa dla codziennych stosunków wewnątrz organizacji. Wspólnie
spędzony czas, wspólne działanie i wspólne przeżywanie stwarza doskonałą okazję do
implementacji pożądanych dla firmy zachowań i skojarzeń, a zarazem stanowi
fundament sprawnego zarządzania ludzką motywacją i poczuciem przynależności do
firmy. Dzieje się to tym mocniej im bardziej emocjonujące są przeżycia a
proponowany Państwu program Survivalowy Duch Zespołu tworzony i realizowany z
udziałem doświadczonych instruktorów oraz żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW uczestników misji w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Libanie, Czadzie dodaje nie
tylko pikanterii, ale i silniejszego ładunku i bogactwa przeżyć.

Scenariusz:
Stopień trudnośc zależy od sposobu ułożenia zadań i
okreslenia
czasu na jego realizację. Ponieważ wśród
instruktorów są również wojskowi szkoleniowcy mamy
gwrancję, że program może być bardzo zbliżony do realiów
wojskowych, acz uwzględniających stopień usportowienia,
wiek, płeć i preferencje uczestników wyjazdu (stąd element
trudności zadania pozostaje do omówienia). Korzystamy z
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walorów przyrodniczych miejsca, w którym odbywa się integracja wykorzystując nie tylko las, ale i ciągi i
zbiorniki wodne oraz naturalne ukształtowanie terenu jak np. skałki do trenowania wspinaczki. Survival
zwany jest sztuką przetrwania z dbałością o naturę czyli sposobem na sprawdzenie swoich możliwości, siły i
siły zespołu Dlatego wiele instrukcji do zadań jest sfomułowanych tak, by budować w boju tytułowego ducha
zespołu.
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Program rozpoczyna się od wprowadzenia zasad i nieco teorii do wykorzystania w
akcji. Zostają wyjaśnione zasady posługiwanie się mapą, gps, wprowadzenie terminów
azymuty czy zasady skrytego i bezpiecznego poruszania się w terenie (maskowanie,
wzajemne ubezpieczanie), instruktaż - warunki bezpieczeństwa, wyposażenie
uczestników w niezbędny sprzęt. Istotnym elementem jest też wprowadzenie do pierwszej pomoc
przedmedycznej na polu walki i transport poszkodowanego.
Program możliwy do realizacji w dwóch wersjach jeżeli przyjazd do hotelu dobywa się wieczorem
1. pierwszego dnia niezpowiedziane wieczorne szkolenie w terenie jako zapowiedź manerwrów
survivalowych
2. całodniowe manewry survivalowe np. z własnym przyrządzaniem posiłku w terenie na kociołku.

Przygotowany program zawiera następujace zagadnienia :
− rozpalanie ognia w terenie
− uzdatnianie wody
− sprawne przyrządanie posiłku ze zdobytych produktów : gotowanie odbywa się na ogniu w kociołkach
− pieczenie podpłomyków (może też zawierać pieczenie
surowego mięsa)
− orientacja w terenie , zastosowanie przyrządów
nawigacyjnych (kompas/ busola/ GPS)
− dobór wyposażenia survivalowego
− budowanie szałasów
− zastosowanie przyrządów
− wyszukiwanie punktów
− zdobywanie zasobów na stworzenie posiłku
− techniki wspinaczkowe
− pokowyanie mostów linowych, zjazd tyrolką,
− pokowyanie przeszkody terenowej np. rzeka – budowa mostu
− rozpoznanie i podejście do obiektu w celu np. zdobycia mapy
− przemieszczanie się pomiędzy punktami z pomocą : mapy, gps, kompasy (azytmuty), szkicy i informacji
kluczy
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− strzelanie z łuków (dla prawo i leworęcznych)
− strzelanie z broni
− elementy paint balla lub LSG (LASER GAME SYSTEM) próba sił na polu walki bez bólu i brudzenia się
(tam sama zasada inny mechanizm bo oparty na laserze i kamizelkach laseroczułych)
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Dodatkowo program może zawierać elementy survivalu militarnego „Misja w strefie zagrożenie wojennego”:
1. ochrona VIP-a uczestnicy mają zadanie chronić osoby wybranej z własnego
zespołu, ewakuacja do miejsca bezpiecznego.
2. atak na konwój, zasady poruszania się w kolumnie.
3. składanie broni, techniki posługiwania się bronią, ładowanie i strzelanie.
4. ubieranie się w odzież przeciwchemiczną i pokonanie terenu skażonego.
5. techniki interwencyjne, obezwładnianie niebezpiecznych przestępców - terrorystów,
przeszukiwanie, kajdankowanie i ich transport.
6. elementy samoobrony
7. przesłuchiwanie jeńca, umiejętność przetrwania w odosobnieniu - zabawa dla ochotnika.
Program przygotowujemy dużo wcześniej po wizji lokalnej i zaznajomieniu się z okolicznym hotelowi terenem
oraz uzyskaniu inforamcji na ile mają to być manewry survivalowe z odczuciem ducha wojskowości (ale bez
zagrożenia dla uczestników), a na ile atrakcyjny survival zielony.
Zdjęcia pochodzą z naszych realizacji
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